
 



Ufff… Takže tě vítám u dalšího čísla tohoto plátku z Jihlavska. Od prvního vydání 
uplynulo dlouhých šest měsíců (sme líná banda, no..), mezitím se na nás rozplizl 
nový rok, sme zase o něco starší a snad i o něco moudřejší.. Mrzí nás, že to trvalo tak 
dlouho, ale než jsme nashromáždili něco, co by se dalo použít, skoro nám začli růst 
fousy. Jedna věc, která nás hodně těší je, že se do tohoto humbuku zapojilo více lidí 
a že posíláte příspěvky (děkovačka na konci!), je to fakt srdcovka! A byly bychom 
rádi, kdyby jste je posílali dál, protože jak často tenhle časopis bude vycházet, 
záleží jenom na Vás.. Každej přece máte na něco nějakej názor a život je přece o 
vyměňování názorů mezi lidma, ne?! A nemusíte se stydět! Nikdo vás neukousne…
Uvnitř najdete historii staré anarchopunkové legendy CRASS, stejně tak jako 
v minulém čísle Lyrické Okénko, reporty z  koncertů, recenze nějaké té muzičky, 
různé názory, úvahy - článek o grafitty, etice, o mučení vězňů, o domácích 
nástrahách, komix ze života, specialitu v  podobě pravé nefalšované punkové 
doplňovačce a ještě něco.. Zkuste si časopis nasvítit pod UV zářivkou, můžete si 
přečíst tajnou zprávu! Nenajdete zde však plakátek, co v minulém čísle byl, ale 
uznali sme, že od toho tu jsou jiné časopisy.. (jestli tě to mrzí, kup si třeba BRAVO, 
tam jich je hafec..) Každopádně všechny možný nápady, jak časopis vylepšit, 
posílejte na adresu uvedenou na zadní obálce časáku. 
Doufám, že vás něco z toho inspiruje a že se třeba něco nového dozvíte, ale třebaže 
vás něco i naštve, protože budeme rádi za každou odezvu, ať už pozitivní, či 
negativní (Určitě budem radši, když nás pošlete někam, než kdyby ste nám 
nenapsali nic…)…Každéj sme přeci nějakej a nemůžem mít stejný názory, ne?! Nu, 
takže nakonec vám popřejeme hodně životních sil (a méně sebevražd) a nechť vás 
doprovází zdravý rozum, protože lidí se zdravým rozumem ubívá, jsou tak trochu na 
vyhynutí..
A nedělejte chyby! Páč na to jednou těžce doplatíte! Hehe

Mějte se rádi a žijte v míru!
           Mazi & Bambi

Děrovačka (lidi, co se podíleli na porodu tohoto mutanta):
Rodičové, Cejny brothers, Peťa(Degenerace), Venca, KapyBára+Čenda(HFD 
zewlos), Mira(Risposta), Frišťák, Štěpánek (peace or piss), Lukáš, Pepyque, 
Kamil(AFA), Huďas(čsaf), Johan Von Shit..

PS: Chytráci, kteří říkaj, že nepíšem nic novýho pod sluncem, nechť si uvědomí, že 
tu nejsou jenom oni-tedy ti, co už všechno ví a všechno znají a ti, co sežrali všechnu 
moudrost, ale že tu jsou i jiní, kteří potřebují pomocnou ruku.. říká se přeci: „JEDNEJ 
LOKÁLNĚ-MYSLI GLOBÁLNĚ“ a myslím, že tohle heslo je dost pravdivý.

 



Tahle úvaha vychází z knihy Konrada Lorenze –Takzvané zlo (kurzívou je označená citace s knihy). Kniha 

má několik témat:Úcta k druhým a k prostředí mi přišla nejzajímavější a bohužel i nejaktuálnější…

Úvodem k etice jen tolik, že etika  („etos“) jako slovo přejaté z řečtiny (či morálka jako slovo přejaté 

z latiny) představuje zvyk, mrav, obyčej - z toho vyplývá tedy to, co je vyzkoušené, co se osvědčilo, co přináší 

prospěch, nikoliv individuální, ale prospěch pro společnost. Etika je jedna z nejdůležitějších filosofických 

disciplín. Zabývá se reflexí jednání z mravního hlediska, jednání, které lze klasifikovat jako dobré nebo špatné 

a zabývá se ospravedlněním tohoto jednání.V běžných slovnících lze tedy nalézt, že etika je nauka o morálce. 

Můžeme se ale ptát: „Nač však potřebujeme nauku o tom co je dobré a co špatné? Tohle přece ví každý sám! 

Není pak etika jako teorie něčím samoúčelným? Konrád Lorenz například ve shodě s Erikem Eriksonem 

rozvíjí v „Takzvaném zlu“ teorii, že člověk má od raného dětství návyk na rozlišení dobra a zla a to se dotváří 

během jeho celého dalšího vývoje. Rozlišovací schopnost je nám dána výchovou – to, co nás naučili naši 

rodiče považujeme přirozeně za dobré. „Více než kde jinde vystupuje v rámci etiky (či etických zkoumání) do 

popředí význam našich vlastních představ, stereotypů a předsudků.Vezmeme-li etiku vážně, říká nám něco 

nejen o světě, lidech kolem nás, ale také o nás samých.“ Máme zde tedy nejméně dva důvody proč se jí 

vyhýbat. Jeden tkví v naší národní minulosti. Na našem území má dlouhou tradici autoritativní výchova. Ve 

školách se většinou učíme opakovat dané pravdy bez jejich kritického zkoumání. Bereme je za něco, co 

jednoduše platí. Jenže etika vzniká právě až v okamžiku, kdy začínáme pochybovat o tom, co platí, a to 

dokonce v takové oblasti jako je morálka. Nejasnost, dokonce spor o to co je dobré, vede ke zkoumání toho, 

o čem dosud nikdo nepochyboval. Etika, která až dosud je součástí filozofie má s ní tak společný počátek. Asi 

je všeobecně známé tvrzení, že filozofie vzniká z údivu. Jenže tak tomu zřejmě není. Jestliže se něčemu 

divíme, již jsme si sice uvědomili nesamozřejmost toho či onoho, ale to ještě nemusí vést k filozofii. Údiv 

stejně dobře vede člověka k mýtu jako k poezii. Aby se snažil pochopit svět, a to z něj samého, aby ho úžas 

nad světem nevedl jen k poetickému vyjádření jeho citů, k tomu člověk potřebuje ještě něco.

I. Úcta k druhým

„Tam kde vycházíme ze svých pocitů, ze svých prožitků, máme tendenci zapomenout na to, že druzí lidé 

mají své vlastní sny. A učiníme-li z toho něco více než je sdělení druhým, tedy učiníme-li z „poezie“ 

filozofii-etiku jako závazné univerzální vyprávění o tom co je dobré, co má být, stává se naše vyprávění 

tyranizující silou usilující o ovládnutí a zničení snů těch druhých, jak se to stalo již Platónovi. „Tohoto 

respektu, tj. snahy o pochopení, jež musí být primární, se v etice nesmíme vzdát, ani když k daným představám 

či kultuře přistupujeme kriticky.“ Je zcela správné a zákonité, že mravy, jimž nás naučili naši rodiče, 

pokládáme za „dobré“, že jsou nám svaté sociální normy a rituály, které nám předala tradice naší kultury. 

Musíme se ale vší silou svého zodpovědného rozumu chránit před tím, abychom povolili svému přirozenému 

sklonu a pokládali sociální rituály a normy jiných kultur ze méněcenné.  „ …. musíme se naučit tolerovat jiné 

kultury, odvrhnout svou vlastní kulturní a národní aroganci a ujasnit si, že sociální normy a rituály jiných 

kultur – které jejich příslušníci dodržují stejně, jako my dodržujeme své vlastní – mají stejné právo být 

respektovány a pokládány za svaté. Bez tolerance, která vyplývá z tohoto poznatku, je pro člověka až příliš 

jednoduché vidět zosobnění všeho zla v tom, co je jeho sousedu nejsvětější.“  

Etika



Již nežijeme v navzájem izolovaných světech, ale naším domovem se stala celá planeta, na níž ovšem 

žijí lidé ve velice rozdílných kulturách. Nikdo si nemůže dělat nárok na to, že zrovna jeho pravda, jeho vidění 

světa je tím jedině správným. V takových podmínkách by jednota byla možná skutečně jen jako teror. A již 

úsilí o ni musí vést ke konfliktům, které by nám v době zbraní hromadného ničení mohly být osudné. Proto 

potřebujeme nový typ světového étosu, který nám umožní nalézt jednotu v různosti. A nynější situace? nynější 

situace je zcela nová, avšak my se v této nové situaci nacházíme se svými starými stereotypy, které nám 

zůstaly.Tradice autoritářství, jež má na našem uzemí staleté dějiny, nás učí, že je jen jedna pravda, a to ta, za 

níž stojí síla. Úkolem etiky je pak zkoumat tento odkaz minulosti v nás, ať již dávnější či nedávno minulé. 

Protože jeho překonání je podmínkou naší humanizace, a kupodivu i ocenění etiky jako kritického zkoumání 

a hledání nových morálních hodnot pro nový svět. Přijmout tento kosmopolitní svět vyžaduje od člověka 

odvahu vystavit se diskusi s jiným, a tím i možnosti zpochybnění našeho stanoviska. To může být zejména 

v morální oblasti bolestivé. Zdá se, že na to nejsme dostatečně zvyklí, a snad ani nejsme dost jistí sami sebou. 

To je onen druhý důvod, proč se lidé často vyhýbají kritickému myšlení. Jestliže chce člověk žít, musí jednat. 

Jednat znamená rozhodovat se, volit z mnoha možností, a dokonce podílet se na tvorbě těchto možností volby. 

Naše přírodní já nám říká, že něco potřebujeme – jídlo, teplo, bezpečí, atd., ale neříká nám jak tuto potřebu 

uspokojit. Řešení problému zde vyžaduje použití rozumu a spolupráci s druhými lidmi. A ovšem také 

„spolupráci“ s přírodou. Jednak je člověk společenskou bytostí. Což stručně řečeno znamená, že nutně 

potřebujeme druhé, bez nichž bychom nepřežili… Abychom mohli žít na této planetě, musíme vytvořit systém 

celosvětové spolupráce, ale ve svém každodenním životě jsme společenským systémem nuceni k vzájemnému 

zápasu o úspěch a ke snaze ovládnout jeden druhého. Na oné základní úrovni, tj. na úrovni vztahu člověk-

člověk, je druhý často překážkou nebo p rostředkem na cestě za mým úspěchem.

II. Úcta k prostředí

S úctou, kterou chováme k našemu životu a životu vůbec, souvisí i úcta k prostředí, ve kterém žijeme. 

Ekologický problém má A právě Konrád Lorenz je jedním z etologů, humanistů, který se nejen snažil přijít 

na kloub problémům naší lidské společnosti, jako je zvýšené agresivní jednání, upozorňoval i na další 

problémy či lidské omyly – zejména právě v oblasti ekologie, kterými si lidstvo – jak sám říká – pod sebou 

systematicky uřezává větev. Člověk je podle něj bohužel tak samolibý tvor, že vědomě zapomíná na svou 

příslušnost k živočišné říši, místo aby v ní hledal kořeny své rozumové, ale i sociální a kulturní výjimečnosti. 

tedy i svůj etický rozměr. Základem je si uvědomit, že člověk vzešel z přírody a je její součástí. „Lidstvo brání 

svou výlučnost všemi prostředky a je skutečně na místě začít kázat pokoru a vážně se pokusit vyhodit do povětří 

pyšné překážky sebe poznávání. …myslím, že znám jednoduchý prostředek, jak smířit lidi se skutečností, že 

jsou sami součástí přírody a že vznikli přírodním děním v souladu s přírodními zákony : musí se jim jen ukázat, 

jak velký a krásný je vesmír a jak úctyhodné jsou zákony, jež ho ovládají. Především důvěřivě předpokládám, 

že ten, kdo dostatečně zná vývoj organického světa, nemůže cítit vnitřní odpor vůči poznatku, že i on sám vděčí 

tomuto nejvelkolepějšímu ze všech přírodních pochodů za svou existenci.“Určitě si Konrada Lorenze 

vyhledejte a přečtěte,stojí to za to. A to nejen Takzvané zlo ale i knížka Hovořil se zvěří, s ptáky a rybami. Co 

si ale přečtěte určitě je Odumírání lidskosti v níž je asi nejvíc pravdy ze všech jeho knih…

Barborka 



Hlavním tématem je manipulace, 
totální rozpad osobnosti a slepá 
důvěra v informace servírované 
propagandou.  Celý stát je ovládán 
Velkým bratrem, což je „neomylný“ 
vůdce jediné politické strany Angsoc. 
Pokud uvažuješ nad spojitostí mezi 
knihou a v současnosti velice modní 
televizní zábavou, tak jsi na správné 
adrese- tvůrci si tento název 
přivlastnili právě z této knihy. Celý 
stát se nachází ve fázi kdy už 

absolutně vše je řízeno Velkým 
bratrem, leč Angsoc se snaží 
z mysli lidského stáda 
vykořenit i sebemenší 
pochybnosti o své vlastní 
dokonalosti. Usiluje o 
přeměnu původního jazyka 
(tzv. oldspeak- což je 
vlastně angličtina používaná 

v autorově současnosti) na 
„dokonalejší“ newspeak. Cílem 

je zjednodušení jazyka 
natolik, aby ideologicky 
závadné myšlenky nebylo 
možné ani slovně vyjádřit, 

případně aby působily 
absurdně už při pohuém vyslovení.. 
Celý princip newspeaku je navíc 
celkem podrobně vysvěteln v dodatku 
knihy.  Za zmínku stojí také to, že  
mnohé z autorových více než 40 let 
starých vizí se začínají pomalu, ale 
jistě uskutečňovat.
Tolik asi k obsahu, na závěr stačí už 
jen dodat, že kniha je k dostání 
v knižním supermarketu Levné knihy, 
pouze za něco kolem sedmdesáti 
korun.

VÁLKA JE MÍR
SVOBODA JE OTROCTVÍ
NEVĚDOMOST JE SÍLA  »Bambi«

Text Read or Die od bohužel již 
neexistující kapely Dread 101 říká: 
Tolik neinformovanosti mezi ovcemi 
ve stádu/Baví vás jen poslouchat, 
nepoužívat hlavu.. Ano je tomu 
opravdu tak- v informovanosti je 
síla!! Abych se dostal k tomu proč 
todle vlastně píšu- před ňákým časem 
se mi dostala do rukou kniha jejíž 
název můžete vidět spolu s jménem 
autora v titulku tohoto článku. Celých 
více než 300 stran jsem zhltnul 
v průběhu pohých čtyř dnů 
nemoci a byl jsme mile 
překvapen. Pokud se aspoň 
trochu zajímáš o politiku 
(tím samozřejmě myslím  
v hlubším slova smyslu), 
neměl/a bys tuto knihu 
ponechávat nepřečtenou. I 
v posledním čísle MYA se 
můžeš setkat s několika 
otázkami souvisejících právě 
s touto knihou, takže hned 
o důvod více proč sáhnout 
zrovna po tomto díle. 
Nemá význam tu popisovat 
děj, tím bych přece jenom 
mohl zkazit potěšení dalším 
potencionálním čtenářům, ale 
pokusím se tě v pár větách uvést do 
začátku děje a tím navnadit 
k samotné četbě.
Poltický antiutopický román se 
odehrává právě v roce 1984 v státě 
Oceánie v němž vládne absolutní 
totalita. I pouhý letopočet je 
informací více než nejasnou, jedinec 
nemá právo vlastit absolutně nic, 
krom těch několika kubických 
centimetrů vně své vlastní lebky, 
které má však drtivá většina lidí v 
takové fázi rozkladu, že se z nich 
stávají pouhé stroje určené k práci. 

 



„Máš cígo, kámo?“
„Ne, sory, já nekouřím.“
„Cože? Pankáč a nekouří? Ty si blbec!“
Rozprávky tohohle stylu mě potkávají často a často nad tím kroutím hlavou a zamýšlím se. Jak mě člověk 
může nazvat hlupákem, protože nekouřím, to doopravdy nepochopím. Spíše  bych řekl, že „hlupákem“ je ten, 
kdo kouří…Samozřejmě ne hlupákem jako takovým-protože spousta kamarádů/kamarádek v mém okolí 
kouří(i moji rodičové) a jsou to chytří lidi, kterých si vážím, ale PROČ sakra tihleti člověci, kteří jsou chytří, 
musí kouřit?! Svoji chytrostí by snad mohli dospět k tomu, že kouření je zbytečný, nemyslíte?

Za 1: Škodíte sami sobě, svému okolí, lidem, které máte rádi.
Za 2: Škodíte planetě, na které žijete.
Za 3: Utratíte spoustu peněz. Zbytečně. (částka utracená ročně za cigarety se dokáže vyšplhat do    
zajímavých částek-schválně si to zkuste spočítat!)
Za 4: Podporujete Filípka Morrise a když ne jeho, tak podobnýho parchanta. (pro ty, kdo neví, kdo 
je Phillip Morris, tak je to nadnárodní korporace, která vlastní většinu tabákových firem na světě a 
vydělává peníze na smrti druhých-největší drogový dealer na světě!!)
Za 5: Podporujete zvířecí genocidu-testování tabáku a cigaretových výrobků na zvířatech (firmám, 
které tvrdí, že to nedělají, nevěřte-dělají to taky, jenže maskovaně!)
Za 6: Dokazujete svoji slabost…

…ono těhle bodů bych mohl napsat daleko víc a nic pozitivního bych snad nenašel..
Jak už jste z výše vypsaných řádků mohli pochopit, jsem nekuřák. Dobře si pamatuju den, kdy jsme poprvé 
kouřil..Tak špatně mi bylo jen párkrát v životě…Kdybych teď vykouřil jednu jedinou cigaretu, asi bych se 
vyskládal. Já „chápu“ (samozřejmě to nechápu-proto ty uvozovky) , že pro kuřáka je cigareta „vysvobozením“ 
v napjatých, či nudných situacích, nebo že to je prostě „rituál“, kdy přijdete třeba do hospody a zapálíte si 
k pivu cigaretu, ale POZOR, rituál se mění v závislost. Začli jste kouřit ve třinácti letech, aby jste se „odlišili“ 
od ostatních. S cigaretou jste se cítili „dospělejší“. Jenže ouha. Cigareta z vás (teď, když je vám 30) dělá 
tříměsíční dítě, které potřebuje nakojit od maminky. Vaše plíce (vlastně váš mozek) křičí: ZAPAL SI TO 
CÍGO KONEČNĚ!! A vy šaháte po krabičce…Napadlo vás neuposlechnout ten celoživotní „rituál“? Napadlo 
vás vzdorovat? Řekl bych, že jo, nejste až tak hloupí. Na novoroční předsevzetí jste si řekli: „Tak a teď 
přestanu od nového roku kouřit.“ ..roky se míjí a v kapse vás stále „hřeje“ plnoprázdná krabička cigaret…
Nedávno jsem viděl v televizi dokument o kouření, kde testovali závislost na nikotinu u laboratorní krysy. 
Když jsem viděl tu scénu, jak krysa v akvárku neuvěřitelně pobíhá kolem otvoru, kterým ji tam vháněli 
nikotin, jak pobíhá sem a tam, vzpomněl jsem si na obrázky silných feťáků, kteří už dlouho nedostali svou 
drogu. Ne, nepřeháním! Kouření je silná droga (samozřejmě to nemůžu srovnávat s alkoholem, či jinými 
tvrdými drogami), která je jednou z nejrozšířenějších drog na světě (společně s alkoholem, kofeinem,…) a 
která ovládá miliony lidí.

Tabák do Evropy přivezli první dobyvatelé a kolonizátoři z Ameriky, kde ho původní indiáni 
kouřili jako součástí rituálních obřadů. Oni tam kouřili i jiné věci, než tabák (všelijaké „kouzelné“ byliny), ale 
věděli, jak drogu, kterou vědomě užívali, ovládat. Dnes lidé drogy zneužili a dostali se do fáze, kdy droga 
ovládá je. Už se dávno zapomnělo na význam slova „rituál“. Už to není pravda.
Vím, že TY teď kroutíš hlavou a asi se poušklíbáš (pokud nejsi nekuřák) nad tím, co tu teď píšu, ale možná 
by ses mohl nad sebou místo toho hluboce ZAMYSLET. Proč bys TY-silná osobnost, která má snad alespoň 
malinkatý sebevědomí, se nemohl alespoň pokusit něco se sebou udělat? Alespoň to zkusit. Dokud nebude 
pozdě a dokud tě nikotinový válec nepřeválcuje. Zkus se motivovat. Domluvit se s ostatníma kuřákama a 
zkusit žít bez cigarety. Přemýšlej. Je to tvoje zdraví. Je to zdraví ostatních. Jde to. Budeš se cítit líp.

PS: Chci pozdravit Tinu ,která to dokázala a s kouřením přestala a která je důkazem toho, že to jde!+PATNÍK 
youngpunk crew za svůj nekompromisní cigaretový ripping off+všechny z vás, kteří s tím bojujete, nebo jste 
už přestali!

PS2: Ještě jsem zapomněl na skupinku uvědomnělých kuřáků, kteří nekouří na punkových koncertech a kteří 
jsou ohleduplní k nekuřákům. Díky.

(mazi)
 



Mučení vězňů
Patrně každý má ještě v živé paměti fotografie zveřejněné v médiích, které ukazují 
mučení a sexuální zneužívání iráckých vězňů v americkém vězení Abu Ghraib 
nedaleko Bagdádu. K tomu se snad dostanu ještě později, ale nebude doufám 
zbytečným, když si ujasníme co to vlastně podle „mezinárodního práva“ mučení je. 
Mučení je jakýkoliv čin kterým je člověku způsobována bolest (jak fyzická, tak 
psychická) za účelem doznání či získání informací. Mučení je v současnosti podle 
Ženevské konvence předmětem mezinárodního práva a může být stíháno jakýmkoliv 
trestním tribunálem kdekoliv na světě. Porušením práva je nejen samo mučení, ale 
také spolupachatelství s jinými vládami (tz. vydávání zajatců do jiných zemí, kde 
existuje riziko toho, že budou vězni mučeni). Všem je doufám jasné, že toto jsou 
pouze slova na papíře a realita je dnes více než odlišná. Válka s terorismem- slovní 
spojení skloňované doslova ve všech pádech. Naprosto opačně to však je s tzv. 
statusem válečného zajatce, který by měl být přiznán vězněným teroristům Ten jim 
totiž přiznává jistá práva, jako je například: ubytování (stejné jaké věznící strana 
poskytuje vlastním vojákům), spravedlivý soud (ten se musí řídit obecně uznaným 
zásadami trestního řízení) nebo právo na volné návštěvy kvalifikovaného právního 
zástupce (bez přítomnosti svědků). O to se však už nikdo na oficiálních místech 
nestará. Přední světová organizace zabývající se ochranou lidských práv HRW 
(Human Rights Watch) obvinila americkou CIA, že pří výsleších ve věznici 
Guantánamo používá metody „hraničící“(?) s mučením (tj. při vyšetřování musejí 
vězni dlouhé hodiny stát nebo klečet s kapucí přes hlavu, setrvávat v bolestivých 
pozicích nebo jsou vystaveni prudkému osvětlení po celý den v rámci odpírání 
spánku, výjimkou není ani topení ve vodě, údery pěstí do žaludku či vpichování 
sterilních jehel pod nehty), mluvčí Bílého domu Scott McClellan samozřejmě vše 
popřel a uvedl, že USA plně dodržují domácí i mezinárodní právo týkající se vězňů. 
Avšak zanedlouho poté se objevil dokument podepsaný přímo G. W. Busem, který 
přímo ty činy dozorcům doporučuje. No další z mnoha rozporů ve výpovědích vládní 
garnitury Usa- to není nic nového..  Tím, se samozřejmě nechci nějak zastávat 
teroristů (teď nemám na mysli ty v  Bílém domě), opravdová příčina a podstata jejich 
činů je však otázkou mnohem širší a trochu k jinému tématu- možná se tomu zkusím 
věnovat v některém z příštích čísel. Ale samozřejmě tu existuje možnost 
tzv. justičních omylů, i když právě v těchto případech o spravedlivém soudu nemůže 
být řeč. Za zmínku stojí také to, že před pár dny byl v „zemi svobody“ (Usa) popraven 
již tisící odsouzený (od r. 1977). To je samo o sobě dosti zarážející- oplácet zlo zlem 
(násilí násilím), bohužel to ještě není vše. Z tzv. cel smrti bylo již po odsouzení 
propuštěno více než 120 osob s tím, že jsou nevinni (o nespravedlivě popravený se 
snad radši ani nemluví). A rasismus v soudních sporech není taktéž žádnou novinkou 
(80% odsouzených za zabití bělocha, pouze 13% za zabití černocha, počty 
zavražděných jsou přibližně stejné pro obě skupiny- tz. soudní systém v Usa přikládá 
větší cenu životu bělocha než životu černocha). No to sem ale trochu odbočil od 
tématu. Zpět k mučení. Odhalení a odsouzení několika bezvýznamných vojáků (kteří 
se navíc víceméně doznali sami tím že si vše fotografovaly) je jen méně než špičkou 
ledovce. Mučení není pouze doménou středověku, ale je mu přikládán stále větší 
význam i v 21. století.. Možná vám připadá, že i toto všechno jde jaksi mimo nás. Náš 
stát se přeci na mučení nijak nepodílí. Omyl! České firmy vyvážejí ročně nespočet el. 
obušků, pout a kdovíčeho ještě do zemí jako je Čína, Srí Lanka nebo Vietnam (země, 
které si s dodržováním tzv. lidských práv těžkou hlavu rozhodně nedělají). Svojí část 
viny mám já i ty..
        Bambi  



 Tak teda jo. Sám sebe jsem přemluvil, 
zbavil se lenosti a rozhodl se napsat tento 
sloupek. Nejsem expert na sloh a podobnou věc 
dělám vůbec poprvé, proto ho prosím berte    
s  rezervou. Pouštím si Black flag, sedám si 
k počítači a jdu na to.
 Chci napsat něco o zabíjení času a 
energie u televizních seriálů, počítačových her a 
podobně. Je to sice téma omílané a známé, nikoliv 
však neaktuální. Hlavně po mém zjištění, kolika 
lidí z mého okolí se to týká i když bych to do nich 
vůbec neřek. Znáte to sami: je odpoledne, nemáte 
co dělat (pokud zrovna nejste v  práci) a tak se 
uchýlíte k  nějakému seriálu který zrovna běží. 
Jenže ten jeden díl toho seriálu je natočen tak, že 
pokud neuvidíte další, máte pocit, že jste něco 
důležitého propásli. Tak trochu to znám. Už jen tím 
že si k tomu na chvíli sednete upsali jste se. Teď 
se budete muset dívat až do konce. Navíc běží 
během odpoledne několik takových seriálů, takže 
se nudit rozhodně nebudete. No jsme u toho: 
přeberte si sami kolik času vám to vezme. 
Skloubíme-li to navíc s  nějakým tím filmečkem 
jednou za čas, nebo hrou na počítači. Proč o tom 
mluvím? Já vím, žádný zločin to není, ale víte kolik 
věcí by jsme mohli za to jedno odpoledne 
stihnout? Zabíjíme svůj čas, svůj potenciál 
konzumováním bezduchých blábolů, který nám 
v konečném důsledku nic neřeknou, namísto toho, 
abychom sami něco vytvořili, nebo se bavili něčím 
co má smysl a nějakou hodnotu. Nechci teď 
uvádět žádná příklady protože každý má jiné 
představy o hodnotnějším trávení svého volného 
času. A teď něco k životům lidí, kteří už propásli 
šanci se do něčeho zapojit, nebo těch kteří už 
nechtějí nic dělat, nad něčím přemýšlet. Těch pro 
které je jediná cesta jednoduše vypnout svůj 
mozek, strávit půl dne v  práci, a druhou půli u 
televize nebo tak. Ten život přece absolutně ztrácí 

svůj smysl a svou hodnotu. Každý nový ráno je 
zárukou nového doslova prosraného dne. Každý 
nový ráno blíž smrti s pocitem že jsem nic během 
života neudělal, ničeho jsem si neužil, ničeho jsem 
nedosáhl. Ať už to mohlo být cokoliv. Ano, život je 
sice krátký, ale plný příležitostí. Každý den se 
můžeš nějak rozvíjet, něco zkoušet, něco 
objevovat. Představte si tu situaci: ležíte na 
smrtelné posteli, přemýšlíte o své minulosti, ale 
nevidíte nic jiného než řady naprosto stejných 
dnů, lišících se od sebe jen číslem v kalendáři. Mě 
osobně děsí představa tohoto prosraného života. 
Života jen tak pro nic za nic. Proč tomu tak je? Na to 
je jednoduchá odpověď jako vždy. Sami to tak 
chceme. Svojí leností a neochotou něco dělat si 
necháme den ode dne bez řečí vnucovat 
konzumnější styl života, který nás nutí omezovat 
se jen na ty nejzákladnější potřeby co v životě 
máme. TV vám nahradí všechny ostatní potřeby. 
Každý den budete přemýšlet nad tím, jak skončí 
ten a ten seriál a nakonec vám ani není divné že 
vaše každodenní práce vlastně vůbec nemá smysl 
a smysl nemá všechno ostatní co děláte. Neustálý 
kolotoč těch samých opakujících se událostí. Tak 
teda zas běžte do práce a až dostanete výplatu 
zaplaťte nájem, žrádlo ze supermarketu, TV která 
vám důkladně vymyje mozek a máte na měsíc 
pokoj. Víc vás nemusí zajímat, o všechno ostatní 
se postaráme. To je cesta nejmenšího odporu. 
Opravdu se nemusíte o nic starat, ale za cenu toho 
že váš život ztratí smysl. Já osobně si svůj život 
nedovedu představit bez muziky. Dává mi 
maximální prožitek. Pořád objevuji nové kapely, 
jezdím na koncerty, potkávám díky ní řadu různých 
lidí a v neposlední řadě ji sám tvořím. Takže když 
nemám odpoledne co na práci, můžu si třeba 
zahrát na kytaru, poslechnout nějakou novou věc, 
občas něco nakreslím, přečtu si knihu, nebo 
fanzin, když je zkouška jdu na zkoušku. A všichni 
víme že existuje spousta jiných aktivit které dávají 
vašemu životu smysl. Jen si je najít. Nebo zkus 
něco tvořit. Vždycky je co. A tvojí práci někdo 
určitě ocení, tomu věř. Můžeš třeba něco napsat. 
Mě osobně tento sloupek trval necelý dvě hoďky. 
To máš dvě epizody jednoho seriálu abys rozuměl. 
Tak co, nechceš se taky na chvíli odlepit od 
televize, a napsat něco do Chyby? Je to jen na tobě. 
Nejsem žádný kazatel který ti říká co máš dělat. Ty 
sám si nalož se svým časem jak chceš, je to tvůj 
čas… 

Nebát se a hledat, zkoušet, objevovat…
 



Úvodem bych ti chtěl poděkovat, 
že prostřednictvím tohoto zinu můžu 
nabídnout tobě i dalším lidem co ho budou 
číst své „ myšlenkové pochody“. A taky Ti 
popřát mnoho zdaru v jeho dalším tvoření…

A to je také téma o kterém chci 
psát, téma tvoření, díky kterému je svět 
takový, jaký je. Tvoření, které člověka jako 
takového stále někam posouvá. Ať už svou 
vlastní iniciativou tvoří cokoliv, tak to pro 
něho má určitý význam a dává mu pocit 
nějakého sebevyjádření, ovšem jde o to 
jaký bude mít jeho výtvor dopad na okolí. 
Ať už na lidi v jeho bezprostřední blízkosti 
nebo na lidi, které nikdy nepotkal.Myslím 
tím, že když něčemu opravdu věřím a 
věnuji tomu značnou dávku času a 
odhodlání , tak můžu udělat cokoliv co mně 
napadne. Třeba atomovku, když to pro mě 
bude mít význam. Každý má ale jiné priority 
a buď pro něho bude moje atomovka 
přínosem, nebo omezením. V tom druhém 
případě je to  rozhodně chyba, protože 
nikdy nemůžu nikoho vědomě 
omezovat.Pokud nechci být  já sám 
omezován.

A proto by měl  každý tvořitel 
čehokoliv nejdřív popřemýšlet co jeho 
výtvor přinese.Ne jen jemu osobně. 
V případě zinu, článku obrazu nebo hudby 
atd. Je samozřejmé, že to nikoho neomezí, 
protože má možnost si zvolit, jestli to chce 
a nebo nechce přijmout. A pak takový 
výtvor i toho kdo ho udělal nějakým 
způsobem respektuji. I když jsem ho 
v životě neviděl a jeho obraz se mi 
absolutně nelíbí. Ale nenutí mi ho ani mě 
nijak neomezuje, jen nabízí a nechá mě si 
zvolit.

A to je přístup, kterým se snažím 
řídit ve všem co dělám. I když je to 
v některých případech a s některými lidmi 
problém, protože každému se 
„nezavděčíš.“Ať děláš cokoliv.

Ale i tak je pro mě důležité pouze 
nabízet možnost a nechat každému právo 
volby svého vlastního směru.

Mira-Risposta

Esperanto
  Asi každý o esperantu již slyšel. Proto 
toho kdo ne: esperanto je neutrální, 
mezinárodní, uměle vytvořený jazyk, jehož 
hlavní myšlenkou je, aby si všici lidi byli 
rovnoprávni. I přez svojí jednoduchost jím 
lze vyjádřit všechny aspekty lidského 
myšlení a cítění. Teď si už každý jistě 
vzpoměl, že o esperantu někdy slyšel. 
Většinou to ale bylo: "esperanto, jazyk co 
se neuchytil". Ale proč? o tom už se 
nemluví. Jelikož esperanto mohlo zabránit 
spoustě válek a konfliktů, tak se stalo 
překážkou vládám a vlastenci je v tom 
slepě podporovali (ve strachu že se 
nedokážou naučit jiný jazyk mimo jejich 
"jediného správného národního jazyka"). 
Například: 1895 až 1905 zákaz esperanta 
v Rusku, 1908 zákaz v Německu, 1922 
zákaz ve Francii, 1937 v Rusku bylo 
popraveno mnoho esperantistů, za války 
zákaz ve všech zemích obsazených 
Německem. Proti esperantu zbrojil jak 
západ tak východ a dnes situace nebude 
jiná, protože vládnoucí země stále 
potřebují válčit. Dnes v době internetu se 
ale naštěstí nedá zabránit rosšiřování 
esperanta, a obliba esperanta se rychle 
zvyšuje.Pokud se chcete dozvědět víc, 
podívejte se na www.lernu.net. Budoucí 
vývoj esperanta záleži i na vás!

Matouš C.

 



Jelikož mi padl rozhovor s kapelou DEGENERACE(který 
pravděpodobně uvidíte v příštím čísle), rozhodl jsem se udělat 
docela dlouhou historii anglické kapely(mimochodem, celý jsem to 
překládal z angličtiny, byl to docela mazec..hehe), do který jsem 
hrozně zamilovanej a na kterou nedám dopustit. Říká se „žádné 
idoly“, ale o téhle kapele můžu říct, že je to můj „idol“. Vlastním 
většinu jejich nahrávek(je jich fakt hodně-kdokoliv kdo chcete, 
napište mi a můžeme se domluvit, klidně vám je nahraju!!) a 
musím si je pouštět minimálně jednou týdně, jinak trpím záchvaty 
a nespavostí…hehe …Je to kapela , která je mezi punkerama míň 
známá a chtěl bych tím ukázat, že neexistujou/neexistovali jen 
známé a zprofanované kapely jako Exploited, Sex Pistols, Clash, 
N.V.Ú., Totální Nasazení, a jiní, ale že taky byli kapely v tom 
pravém „undergroundu“, jako byli právě např.: CRASS, 
CONFLICT, FLUX OF PINK INDIANS, RUDIMENTARY PENI, 
ZOUNDS a spousty jiných.. O nich se už tolik nemluví a ani 
nemluvilo. Byly to kapely, které toho měli tolik co říct a třeba 
zrovna CRASS a jejich texty, které spolehlivě zaplní celou stránku 
A4 a více, myšlenkami, nad kterými fakt musíte přemýšlet, co text to sáhodlouhá myšlenka, co písnička, to 
srdcovka, fakt stojí za přeložení. Začli hrát v době kdy se z punkem roztrhl pytel a kdy hrál každej. Spousta kapel 
hrálo jen o chlastu, hlásalo PUNX NOT DEAD a NO FUTURE, zpívalo o anarchii, o které nic nevěděli, propagovalo 
násilí a podobné sračky a byli to právě CRASS, kteří v tu dobu kontroverzně začli číst literaturu, skládali básně a 
lyriku, byli proti násilí a v jedné z jejich písniček dokonce zaznělo: PUNK IS DEAD! (když si přečtete tento text, 
porozumíte proč zrovna oni, punkáči duší i tělem toto hlásili..)Už v roce 1978.. Byl to kopanec všem do koulí, 
nevěřící nechápali.. Vy, kteří o téhle kapele slyšíte poprvé – dovolte abych vás seznámil! Kapela

 

H i s t o r i eH i s t o r i eH i s t o r i eH i s t o r i e
Když v roce 1976 punkovým světem poprvé otřásla zpráva „Do It Yourself“ (udělej si sám-DIY), my jsme zatím 
naivně naslouchali a věřili hvězdičkám a falešným pseudopunx jako byli Sex Pistols, Clash a jiní. Nebyli jsme sami..
Nápad založit kapelu nás vlastně ani nenapadl, prostě se tomu tak stalo. Základ byl takový, že se kdokoliv mohl 
připojit a zkoušky byly hlučné záležitosti, které se stále zvrhávali v trochu víc než opilecké párty. Steve a Penny 
spolu hráli a psali dohromady od začátku roku 1977 a někdy v létě onoho roku jsme si začali půjčovat a krást 
nástroje k tomu, abychom se mohli nazvat skupinou…CRASS
Když jsme konečně zvládli nacvičit prvních pět písniček, vydali jsme se na cestu slávy a štěstí ozbrojeni našimi 
nástroji a velkým kvantem chlastu, abychom „našli“ sami sebe. Dělali jsme koncerty a benefity, chaotické 
demonstrace nepřiměřenosti a nezávislosti. Všude nás vyhazovali, všichni nás nesnášeli…
Situace byla taková, že naši „spolupankáči“ Sex Pistols, Clash a všechny ty muzikální loutky nic nedělali. Mysleli 
si, jak ohromě ochcávaj velký nahrávací společnosti, ale byli to právě oni, s kým si major labels vytírali řiť. Nikomu 
nepomáhali, jen sami odstartovali módu, přinesli jenom nový trendy v životě londýňanů a začli onu „revoluci“. 
Stará historka, kterou si každej vykládá jinak... Zase jsme zůstali sami.
Skrze alkoholové bludiště jsme se rozhodli pro misi vytvořit opravdovou muziku, bez toho využívání všech ke 
všemu, chtěli jsme ukázat lepší světlo, prostě to zachránit…Spousta slibů se udělalo jen proto, aby zůstali 
zapomenutý v ulicích.
Po čase, v osamělé zimě roku 1977/1978 jsme začli hrát regulérní koncerty v klubu White Lion v Putney s UK 
SUBS. Návštěvnost byla taková, že když hráli UK SUBS, dívali jsme se na ně my, a když jsme hráli my, dívali se 
zase oni…Občas to trhalo srdce, ale vždycky to byla sranda. Naše absolutní víra v punk byla ohromnou inspirací 
života, když to šlo z kopce a byla to určitě větší „revoluce“, než ta McLarenova(manažer sex pistols). O tom ani 
snít nemohl. Začali jsme lidem objasňovat, co tihle punkoví šarlatáni doopravdy chtěli…vykořisťování a prachy.
Naše koncerty byly stále divoký a totálně zhaluzený a pořád jsme se báli hrát neožralý a divili jsme se, proč 
například v polovině písničky hrajem každej něco jinýho. Pro všechen ten chaos to bylo kouzelný, nikdo se 
nestaral, jestli máte na nohou kožený boty nebo ne, nikdo nenaříkal, že má mlíko v čaji, nikdo se nezajímal o to, 
jak se může skloubit anarchismus s pacifismem, nikdo nás nenudil monology Bakunina…(Mimochodem-do tý 
doby jsme si mysleli, že Bakunin je název nějaký ruský vodky..) Myšlenky byly otevřeny, vytvářeli jsme si svůj 
vlastní život. Tohle byla báječná léta před tím, než jsme začli utvářet svoji lepší alternativu.
Po vyjebávce na festivalu Rock Against Racism punkovými šarlatány (hajzlové v punkových převlecích), nám 
přetekla trpělivost a začli jsme se nad tím vším zamýšlet. Přestali jsme se utápět v chlastu a začli se dávat „do 

 



kupy“. Oblíkali jsme si černý hadry na protest proti vymóděným punkáčům. Začli jsme sbírat nezávislý filmy a 
vydávat DIY časopis INTERNATIONAL ANTHEM. Prostě jsme nechtěli patřit k tomu všemu…
Později roku 1978 v létě, Pete Stennet, vlastník nezávislého SMALL WONDER records slyšel naše demo a 
zamiloval si nás. Chtěl vydat singl, ale nevěděl, který písničky, tak jsme prostě nahráli všechny, který jsme měli. 
Album jsme nazvali „FEEDING OF THE 5000“.
Po vydání desky nás zprve všichni nenáviděli a ignorovali, ale punkoví šarlatáni svoje drápy zatínali hluboko do 
podzemí. Přišel za námi jistý „pan velký“ Jimmy Pursey s levným vínem a nabídkou 50 000 liber, jestli podepíšeme 
smlouvu s „PURSEY PACKAGE“ a informoval nás o tom, že bez jeho pomoci jako kapela v životě neuspějeme. 
To byla první z mnoha nabídek, které jsme odmítli.
Když tato deska vyšla v roce 1979, první písnička byla cenzory přejmenována a my poprvé poznali pravou tvář 
cenzury v našem „svobodném světě“. Poté jsme tuto desku přenahráli na vlastní náklady, pojmenovali ji „REALITY 
ASYLUM-SHAVED WOMEN“,  přebaly nakopírovali doma na koleni aprodávali ji za 45 pencí. To nás totálně 
dostalo.
Po vydání singlu „Reality Asylum…“ jsme se dostali do potíží. Poté co policejní sebranky objížděli zemi po 
obchodech s deskami, navštívili i nás – Scotland Yard police shit. Po přenádherném čajovém dýchánku s našimi 
ochránci veřejné morálky nás opustili s výhružkou, že nás mohou perzekuovat. Poté jsme dostali dopis, který nás 
informoval, že jsme „volní“, ale ať už raději nic nezkoušíme. Naše „svoboda“ byla nevyhnutelně ohrožována 
neustálým policejním prudem. Stále to pokračovalo. Aby toho nebylo málo, v novinách o nás psali, že nejsme nic 
jinýho než pravicový/levicový chuligáni. Nikdy nás nenechali na pokoji. Proto jsme začli chodit s anarchistickými 
transparenty v našem městě, abychom jasně ukázali, že nejsme žádný náckové. V té době áčko v kroužku bylo 
vidět vzácně na starých budovách a ve staré anarchistické literatuře…Během měsíců tento symbol byl vidět 
všudemožně na nášivkách, odznacích a zdích v ulicích.
Johny Rotten(vlastním jménem John Lydon-zpěvák Sex Pistols) se považoval za anarchistu, ale byl to on, kdo 
anarchii zmutoval v populární zábavu pro mnoho lidí na světě, kteří ani nevědí o co jde…Dnes spousta mladých 
lidí nosí tyto symboly hrdě na sobě, aniž by věděli vlastně PROČ je doopravdy nosí.
To, čeho jsme chtěli dosáhnout nebylo omezený jen na rock’n’roll-hudbu, ale radikalizovat myšlenky tisíců lidí po 
celém světě. Od bran Greenhamu po Berlínskou zeď, od akcí „Stop The City“ po undergroundové koncerty 
v Polsku, prosazování myšlenky anarchopacifismu v punkové „anti-hippie“ scéně.(V tu dobu, kdy hippie vlnu 
vystřídali punx, právě punx byli proti hippie, často většinou vystupovali násilnicky a hrubě, proto se začli zajímat 
o anarchopacifismus-tedy „hnutí“, které spojuje myšlenky anarchismu, jak přímo, tak nepřímo s pacifismem-tedy 
odmítáním násilí. Nová tvář punku, která žije dodnes! Pozn. Mazi)
V roce 1977 jsme se také zapletli do graffitové války v centrálním Londýně. Dělali jsme šablony s různými hesly 
jako: „FIGHT WAR NOT WARS“, nebo „STUFF YOUR SEXIST SHIT“, což byly jedny z prvních tohoto druhu 
graffity v Anglii vůbec. Dnes to bohužel dělaj už jen lidi z hip-hop scény…
Abychom oslavili náš úspěch s pixlou spreje, rozhodli jsme se naše další album nazvat „STATIONS OF THE 
CRASS“ (stanice Crass) a přebal zdobila fotka jedné z našich prací v londýnské metro stanici. Poté Pete Stennet 
ze SMALL WONDER recs. začínal být unavený z policejního ohrožení, které jsme přitáhli na jeho obchod, tak 
jsme si půjčili peníze a tuto desku vydávali na vlastní náklady. Do It Yourself. Deska se prodávala rychle a byli 
jsme ochotný udělat další výlisky. Taky jsme chtěli podporovat i jiný kapelky. Už jsme nebyli sami! Tak vzniklo 
CRASS RECORDS. Odstartovali jsme to singlem kapely ZOUNDS.
Na jaře jsme hráli pár benefičních koncertů pro ochranu fondu stíhaných, či zatčených anarchistů, známých jako 
„PERSONS UNKNOWN“(osoby neznámé), poté se nás zeptali, jestli bychom nechtěli založit anarchistické 
centrum. Nahráli jsme album kapely POISON GIRLS-BLOODY REVOLUTIONS a živák PERSONS UNKNOWN 
na druhou stranu desky a centrum se otevřelo z vítěžku peněz z desky. Skoro celý rok existovalo neveselé spojení 
mezi oldschool anarchistama a náma. Ideologický tlak a neshody vyvrcholili tím, že se centrum zavřelo.
Relativní jednoduchost, jak sehnat prachy na toto centrum se nám ukázalo, že naše myšlenky, kterých jsme 
OPRAVDU chtěli dosáhnout, se OPRAVDU staly. Stačilo jenom chtít. Proto jsme se rozhodli nehrát nic jiného než 
benefiční koncerty, protože lidí na naše koncerty začlo chodit čím dál víc. Po letech jsme mohli založit fondy na 
různé věci…
Nějaký čas jsme si byli vědomi, že začínáme být označováni jako nudná kapela…Proto jsme udělali „PENIS 
ENVY“(závist penisu), další kontroverzní album, které vyvolalo různé ohlasy. Poté co se dostalo do obchodů, bylo 
prodávaný v první patnáctce, o týden později by jste ho nenašli ani v první stovce. EMI (major label, kterej vydával 
sex pistols, u nás např. alba Tří Sester) prostě zaplatil prachy obchodům, aby naše desky neprodávali.
V tento čas jsme cestovali skrze celou Anglií, zpravidla jsme vybírali místa, kde žádný koncerty nejsou. Vesnický 
sály, skautský chaty, komunitní centra, prostě všude, kde nebyly kluby, kde s váma tak jakorát vyjebou.. Stovky 
lidí se sjíždělo, aby se k nám připojili a oslavili zmutovaný smysl svobody. Dělili jsme se o naši muziku, filmy, 
literaturu, jídlo a čaj a konverzovali. Všude, kde jsme byli jsme se setkávali s usměvavýma lidma, připraveni 
„vybarvit“ tu šeď všude okolo. Nebylo to vždycky lehký, vždycky byl někdo, kdo chtěl zničit to, co jsme vytvořili. 
Chtěli jsme udělat Stonehenge festival, ale zmlátili nás místní kokoti; měli jsme i koncerty, kdy přišli náckové 
z NATIONAL FRONT a SWP a začli kolem sebe mlátit hlava nehlava…Nikdo z nich ale nezničil naše přesvědčení.
Během roku 1981 jsme nahrávali „CHRIST-THE ALBUM“, které v létě 1982 bylo připraveno k vydání. V tu dobu 
Velká Británie šla do nesmyslné a nepochopitelné války o Falklandské Ostrovy. Jak mladí muži umírali po 
stovkách, naše písně, protesty, slova a ideje se náhle zdály být bezcenné. Doopravdy jsme všemu, čemu jsme 
doposud věřili vlastně věřili, ale v ten okamžik všechno bylo marný. Margaret Thatcherová (tehdejší předsedkyně 
vlády/premiérka, nazývaná „železná lady“) chtěla válku, aby zvýšila volebnost její strany. Za každou cenu. Začali  



The greatest working class rip off
Je to jenom vyjebávka! Oi, oi, oi, oi
Jak velká vyjebávka! Oi, oi, oi, oi…
Jen další strachuplné pohledy, a další chlapskej postoj/ další 
agresivní pěst, další zlá hrozba, proud krve chutná sladce/ Další 
vhozená láhev a další bitva s napětím a strachem.
Řekni mi, proč oslavuješ násilí? Není tu něco lepšího, co bys mi 
mohl dát? Myslíš si, že je to jediná šance, jak být opravdu svůj a 
naživu? Říkáš mi, že jsi nula pracující třídy, ale co to sakra 
znamená? Jsou bitky v ožralosti jediná akce, co děláš? Chceš 
být jeden z  těch „velkých chlapců“, dobře, už jsme to někde 
viděli..Vidíš sám sebe jako hrdinu, když někoho kopeš do hlavy/ 
Jsi jenom žalostná oběť médií, které tě krmí. Jsi ztracen ve své 
vlastní sebelítosti, koupil sis lež společnosti. Dobře, máš 
pravdu v jedný věci, nikdo nemá právo tě omezovat. Ale kde je ta 
hranice? Hrdinové pracující třídy mlátí sráče z  té střední..a 
vypadá to, jako kdyby skórovali a vítězili.Systém si pěstuje své 
násilí.
Punk útočil na překážky rasy, třídy a víry, ale podívej se jak je to 
s tím dnes? Opravdu si myslíš ,že jsi svobodný? Punk se stavěl 
za svobodu a ne za násilí chtivost a nenávist. Punk nedosáhne 
ničeho, když se o to nebudeš pokoušet. Anarchie s  násilím, 
chaos? Vy tupý kreténi! Nevidíte jak systém funguje? Stále 
trvající krvavé dějiny, které jsou jak hra. Řešení, které 
navrhuješ je však posraně stejný. Jste jen agresivní loutky 
systému. Je správný mnou pohrdat jen proto, že říkám „Dej míru 
šanci“? Punk is dead! vy břídilové. zcela jste ho zničili. Co bude 
teď s vaší společností chaosu? Je špička punkový hitparády to, 
o co se zajímáš? Odstěhuješ se do USA, abys šířil poslání jinde? 
Svojí pózou hochu nikdy nic nezměníš. Jediný co se ti kdy podaří 
změnit je jen text kterej zpíváš. Až si koupíš svý Rolls-Royce a 
novej luxusní byt pak se jen podíváš k zemi a buděš říkat „Hey 
kámo, co je to Punk?“ Budeš hrdinou pracující třídy, kterej si 
žije sen třídy střední. A svět bude stejnej, stejnej jako vždy byl. 
Je jedno jakej máš třídní původ.
Punk je hudba lidí a mě nezajímá odkud pochází, černej nebo 
bílej. Punkáč nebo Skin. Tady není žádnej dobrej nebo špatnej. 
Jsme jen lidský bytosti, někdo je zkaženej a někdo zas v pohodě. 
Můžeš se jít vycpat se svým falešným rozdělováním lidí, protože 
já vím, že společně to můžeme dokázat. Znič systém, nechte si 
svý pravidla, Nejsme žádná třída, já nejsem vůl. Znič systém, 
nechte si svý předpisy, Nejsme žádný náboženství, já vím že tu 
jde o něco víc. Znič systém, nechte si svý úskoky. Nemáme 
jednu barvu pleti, všichni jsme pořád stejní.
Lidi, ne barva kůže, třída nebo víra. Nenič lidi, znič jejich moc a 
nenasytnost. 

jsme dělat anti-válečnou šňůru protestů proti válce ve Falklandech a média nás nazývali ZRÁDCI. Také jsme 
dostali pár dopisů od vlády, abychom si raději „hleděli svého“. Protest proti válce vypadal virtuálně neexistující a 
kritika v médiiích byla potlačena. Nikdo nic najednou nevěděl. Když problém byl odstraněn, mírové hnutí bylo 
velice rádo, že může křičet „už žádnou válku!“. Nyní bylo proč křičet, ale to ticho bylo bolestivý.

Vydali jsme desku „HOW DOES IT FEEL TO BE MOTHER OF A THOUSAND DEAD?“(jak se asi cítí 
matka tisíců mrtvých?) speciálně proti Margaret Thatcherové, posléze byla Margaret tázána vládou, jestli tuhle 
nahrávku slyšela a bylo jasný, že budeme potrestáni. Chvíli potom na nás úplně někdo jiný(z vládních kruhů) podal 
trestné stíhání. Margaret si nemohla dovolit nás žalovat osobně-měla před volbama.
Poté co jsme vydali „CHRIST-THE ALBUM“, který trvalo setsakramentsky dlouho (díky tomu stíhání) jsme začli 
kocertovat po anglickejch squatech. Bylo to na koci roku 1982, kdy jsme cítili, že „hnutí“ potřebuje zvýšit 
morálku…Heslo Do It Yourself se nikdy nezdálo být tak reálný jako na všech těch koncertech, kde hrálo spousty 
kapel, a to ne kvůli prachům, ani proto, aby vypadali zajímavě, ale hráli od srdce.
Album „YES SIR, I WILL“ byla naše první „taktická odpověd“, pro silné vládce a pro všechny, kdo pasivně 
akceptovali jejich autoritu. Zpráva v téhle nahrávce byla hlasitá a čistá: „NIKDO NEMÁ PRÁVO TI VLÁDNOUT“.
Naše politická situace začala být více a více polarizovaná, cítili jsme, že naše motivy musí být objasňovány 
„čistěji“. Co, kde a proč, naše rozzlobenost potřebovala objasnění, jako naše ideje „samostatnosti“. Často jsme 
byli obviňováni z heslovitosti a jednostranosti, byl čas na to být otevřenější.. Pár našich členů produkovalo „ACTS 
OF LOVE“, padesát básní v lyrickém duchu, jako pokus demonstrovat, že naše rozlobení je vlastně láska, ne 
nenávist a že naše idea samostatnosti není žádný egocentrický sociální fanatismus, ale vnitřní smysl bytí jednoho 
člověka. Dvojsmyslnost našich stanovisek nás znepokojovalo. Bylo to doopravdy možné udělat „revoluci bez 
krve“? Byli jsme opravdu realištičtí? …
V tento čas jsme poslali neblaze proslulé „THATCHERGATE TAPES“ do celosvětového tisku. Páska, která 
zachycuje formu telefonní koverzace mezi Ronaldem Reaganem (tehdejším prezidentem USA) a Margaret 

Thatcherovou, což vyvolalo vlnu odpovědí po celém světě, 
psalo se o tom všude.(podrobnosti si přečtěte na internetu-
na adrese kterou uvádím na konci.)
Přišel rok 1984 a toto léto jsme hráli koncert, kdy jsme byli 
naposledy pohromadě, byl to prohnilej benefit pro horníky 
z jížního Walesu. Po sedmi letech práce jsme se „rozpadli“. 
Samozřejmě, že jsme pokračovali v tom, co jsme dělali 
doteď…
…Ztratili jsme sami sebe a začli jsme býti „CRASS“, stále 
jsme byli zapojeni v procesu hledání našich osob, který nás 
poháněl šedým životem obyčejných lidí. Každé „Hnutí“, od 
„Třídního Boje“ po „Křesťané Pro Mír“ bylo narušeno lidskou 
chamtivostí a touhou po vládnutí, což vždy skončilo fiaskem. 
Neexistuje žádné „ONI A MY“, ale „TY A JÁ“. Chceme se 
podívat skrze ostnatý drát a policejní hodnostáře na 
představu života, který si řídíme SAMI, ne života, kteří nám 
diktují „ONI“. 
Strávili jsme spoustu času, energie a ducha pokoušením se 
odstranit stíny zlých šarlatánů v době teroru, násilí a 
nukleárního věku. A tyto stíny zůstaly jako skvrny v našich 
srdcích. Je čas odstranit tyto skvrny a vykročit ze stínu do 
světel.
Víme svoje o nemoci našeho světa, a jsme opatrní, abychom 
nebyli také „nakaženi“. Musíme být silní. Nic se nám 
nepovedlo, ale spoustu jsme toho udělali…

Láska, mír a svoboda.
Co byli CRASS teď ví více lidí.

Steve Ignorant - Vocals
Joy De Vivre - Vocals
Eve Libertine - Vocals
Pete Wright - Bass/Vocals
Phil Free - Lead Guitar
Hari Nana - Rythm Guitar
Penny Rimbaud - Drums

PS: někteří bývalí členové této kapely nyní hrají v kapele 
CONFLICT(o které se třeba dozvíte v příštích číslech(jestli 
teda náký budou-hihi pozn. bambi)), provozují jazzovou 
sekci a jazzové koncerty v Anglii a slyšel jsem, že mají i 
nějaký ulítlý noiseový projekt…Nikdy nezapomeneme!

    ))MAZI((

www.southern.com/southern/band/crass  



Where Next Columbus?
(Kde je další Kolumbus?)

Další naděje, další hra,
Další prohra, další zisk,
Další lži, další pravda,
Další pochybnosti, další důkazy.

Levá, nebo pravá,
Další mír, další boj,
Další jména, další záměry,
Další vzestup, další pád.

Další hrdost, další hanba,
Další láska, další bolest…..

Marx měl nápad v jeho pomatené hlavě,
A byly tu tisíce (a více), kteří čekali na to, 
Aby ho mohli následovat.
Knihy byly prodány, citace ukradeny,
Učil ses jimi dobře a teď jsi v pasti.
Levá, nebo pravá,
Další mír a z něho další válka.

Mussolini měl nápad v jeho pomateném srdci,
A byly tu tisíce(a více), kteří čekali na to,
Aby mohli hrát jeho hru.
Jeviště byly rozděleny, kostýmy oblečeny,
A další říše zla narozena.
Další jména, další záměry,
Další prohra, další zisk.

Satre měl nápad v jeho pomateném mozku,
A bylo tu tisíce (a více) lidí, 
kteří trpěli jeho zlo.
Zábava v izolaci – existenční volba;
Jak můžeš být samostatný, když používáš cizí myšlenky?
Další lži, další pravdy,
Další pochybnosti a snimi spousta důkazů.

Ideje se zrodili v něčí mysli,
Následovány tisícem slepců.
Anonymní bytosti, vakuované duše.
Cítíš tu zmatenost? Nedostatek sebekontroly?
Zvedáš ruku, abys psal jména,
Tak zařaď se do hry s tvoji identitou…

Koho vidíš? Koho sleduješ?
Kdo je tvůj vůdce? Do kterého stáda patříš?

Einstein měl nápad ze zmatenosti jeho znalostí,
A byli tu tisíce(a více), ti kdo toho zneužili.
Jejich bůh zemřel, a oni přeměnili energii
V BOMBU.
Další zákony, další mozky,
Osprchovali nás všechny – smrtícím deštěm.

Ježíš měl nápad v jeho pomatené duši,
A je tu tisíc(a víc)dalších, aby převzali kontrolu.
Všechny viny – prodány,
Odpustky – koupeny.
Kříž je tu, jako tvoje odměna,
Další láska, další utrpení,
Další hrdost, další hanba.

Vidíš tu vzdálenost mezi volbou, kterou sis zvolil?
Které odpovědi tě dělají nejlepším?
Kdo tě ochrání před zmatením?
Kdo tě opustí a kdo tě zase přijme?
Kdo tě zavede na okraj, aniž by tě strčil tam dolů?

KAMPAŇ 
BOJKOT  

VOLEB 2006

Zapojte se do 
kampaně Bojkot 
voleb 2006. Pojďme 
společně ukázat 
politikům co si o nich 
skutečně myslíme! 
Spojme své síly 
proti politikům a 

vytvořme účinnou opozici vůči jejich politice, která 
nás ožebračuje a dělá z nás hlupáky! 

Proto bojkotujme volby!  Nehlasujme! 
Co dělat:
• Zapojte se aktivně a v rámci svých možností se 

podílejte na činnosti kampaně
• Pište si o protivolební letáky a šiřte je ve svém 

okolí, ve škole a na pracovišti
• Pište si o protivolební plakáty a samolepky a 

vylepujte je
• Důkladně odstraňujte předvolební stranickou 

propagandu
• Uspořádejte protivolební infostánek (stan, 

transparenty a materiály dodáme)
• Pomozte nebo připravte happeningy nebo 

protivolební shromáždění
• Připravte přednášku nebo besedu (rádi se 

zúčastníme)
• Pořádejte protestní akce proti předvolebních 

mítinkům, narušujte jeho průběh a šiřte zde 
protivolební materiály

• Připněte si na protest proti volbám černou stužku
• Účastněte se a pomozte na našich jednotlivých 

protivolebních aktivitách a akcích
• Pošlete nám svůj kontakt (mail, sms) abychom 

vás mohli včas informovat a vzájemně 
komunikovali

• Pomozte finančně nebo materiálně ( papíry, 
obálky, známky, tonery, kopírování zdarma, 
látky a barvy na transparenty…)

Jste pracující, nezaměstnaný, student nebo 
důchodce? Kontaktujte nás:

ČESKOSLOVENSKÁ ANARCHISTICKÁ 
FEDERACE (ČSAF)

Místní organizace Kolín, Kutná Hora, Čáslav, 
Světlá n/S a okolí

Telefon: 721/ 732 844
e-mail: csaf.kutnohorsko@email.cz

Neztrácejme čas hlasováním!Bojujme společně za 
svá práva a potřeby!  



Kam až to zajde???
 Dne 29. 6. učinil pardubický soud převratné rozhodnutí. Zprostil 
obžaloby muže který úmyslně zmrzačil svého spolubratra. Obžalovaný 
František Muzikant (51 let), který už byl několikrát vykraden, umístil pod podlahu 
své kůlny nástražný výbušný systém vlastní výroby, který se spustil když dveře 
otevřel nezvaný návštěvník (tento stroj by se dal považovat za minu, která je 
ženevskými konvencemi zakázána). Ozvala se rána a do lýtka se zlodějovi 
zaryly desítky matiček a šroubů. Doplazil se k sousedům a ti zavolali sanitku. 
Noha však musela být pod kolenem amputována. 
 Podívejme se na to s nadhledem: Na jedné straně muž v který už 
nebude rovně chodit a na straně druhé zachráněná kůlna s odhadní cenou 
30 000Kč. Navíc by tu chatu určitě neodnesl celou. Snad každý vidí ten 
nepoměr. Jestliže soud Muzikanta osvobodil a stíhání zastavil, rozhodl ve 
prospěch soukromého majetku oproti lidskému zdraví. Muzikant se obhajoval 
tím, že zařízení mělo pouze vyplašit. Tomu nevěřil ani soud. Myslím že nikdo 
nemá právo v „sebeobraně“ ohrožovat zdraví jiného, pokud je v nebezpečí 
pouze nadstandardní majetek. Je nesprávné při ochraně majetku poškozovat 
něčí život. Pokud někdo krade barevné kovy nikoho tím neohrožuje. Ne. Když 
někdo vyrábí nástražné systémy může zasáhnout i třeba hasiče který přišel 
hasit požár. Pokud má někdo potřebu kutit tak ať vyrábí krmítka pro ptáky a ne 
miny. 
 Bojím se toho že soudy budou v podobných případech rozhodovat 
stejně. Toto je jen jeden z mnoha případů kdy někdo použil zbraň proti 
neškodným „zločincům.“ Systém si však uvědomil kdo je na jeho straně a 
poprvé v tomto případě se zastal samozvaného strážce pořádku. Politická 
strana kolem pana Železného dokonce má ve svém programu úplnou legalizaci 
takového jednání (Doslova aby se každý mohl na svém pozemku bránit jak 
uzná za vhodné)
 Přemýšlel jsem, kolikrát jsem byl v situaci kdy mě někdo mohl 
považovat za zloděje hodného zastřelení. Párkrát to bylo. Neschvaluji 
vykrádání chat, ale jednoho dne by se někomu z nás taky mohlo stát že mu 
nějaký nimrod ustřelí palici jen proto že lezl přes plot na jablka. 

Venca (huckleberryfinn@atlas.cz)

 



Nedá mi to a čas 
od času se 
podívám na 
televizní 
zpravodajství, 
abych se 
z kvalifikovaných 
úst dozvěděl, co 
že se to v širém 
světě děje. Nevím 
proč, ale 
pokaždé, když 
shlédnu tyto 
programy, dostávám se do depresí a zkazí se mi nálada. Ale člověk musí být 
informovaný, ne? Během půlhodinky na vás vybafnou tolik věcí, až vám de hlava 
kolem…Náš nynější ministr zdravotnictví je synovec Mengeleho. Kocourkov. Chce, 
aby si lidé platili za léky. Ano,  pravda je, že spousta lidí léčivy mrhají a třeba je i 
zneužívají, ale co ti chudí? Chcípnou? Asi ano. Jsi sociální případ, nemáš právo na to, 
abys žil. Co tu ještě děláš? Jdi se oběsit! Za chvíli budem posílat svoje děti do školy 
s pětistovkou denně, aby byli chytří. Ale o tomhle sem psát vlastně ani nechtěl, takže 
k věci.
Onehdy jsem „proplouval“ po různých kanálech (máme 4)a na jednom z nich právě 
probíhal teleshopping a tu jsem uslyšel něco, co mi vzalo dech. A byla to obyčejná 
reklama na prací prášek…Člověk by si řekl, co je na tom tak hrozného? Vlastně skoro 
„nic“, ale když jsem si tenhle šot zařadil do kontextu dnešního dění, stal se „překvapivě“ 
typickým pro jednání velké většiny lidí. Celé sekvenci dominuje věta: „Můžete vyprat 
své prádlo tak, aby bylo dokonale čisté?“…
Spousta lidí dnes moc rychle pere svoje „prádlo“(peníze, svědomí, minulost, 
vzpomínky,…) a snaží se uniknout do příjemného pohodlného západního stylu, 
vědomně se oblbuje, vědomně zahazuje všechny svoje zvyky a tradice; tím pádem i 
schopnost samostatně myslet. Zajdeme do Meka? Proč ne, hamburgr je príma a 
coca-cola taky. Je to přece Amerika, ne? Nic obaleno vzduchem+voda s 50-ti kostkami 
cukru, Oh, jak plnohodnotné! Hlavně že mi chutná! Proč bychom měli jezdit škodovkou, 
když můžem mít mercedes a proč bychom nakupovali v krámě, když se můžeme 
s celou rodinkou pobavit v supermarketním hyperkomplexu? A proč si oblékat tohle, 
když zrovna letí tohle? A přeci nebudu poslouchat ty starý blbosti, když Christina 
Aguilera má nový album? Líbí se mi třináctá písnička-ta z toho videoklipu, ten, co 
vysílají na MTV…
Oni se prostě snaží žít jen svou solidně placenou přítomností, která je na nás 
vyvrhována ze všech koutů, tedy i z televize. Zamysli se a všimni si toho! Kolikrát to na 
tebe působí, aniž bys o tom věděl. Měj oči otevřený, kemo. Lidé perou svoje „prádlo“ 
tak rychle, že se stávají totálními otroky, aniž by si uvědomili, co tím, že takhle žijí, 
ztrácejí.
Proto bych pozměnil větu z reklamy na prací prášek takto: „Můžete vyprat své mozky 
tak, aby byly dokonale čisté???“
Při pohledu na mnoho mých „spoluobčanů“ říkám: „Ano, je to možné, lidi si svoje 
mozky vymývají sami a to s velkou chutí.“
P.S.: momentálně vykonávám školní praxi v supermarketu Albert..Jak punkové, že 
ano?!
        (mazi)

 



Animal Liberation Front
Mnozí z Vás už určitě slyšeli různé příběhy, jak kdesi 
nějací "extrémní ochranáři zvířat" rozbíjejí kožešnictví, 
kladou bomby do vivisekčních laboratoří a ohrožují 
výzkumníky ústavů, kde se provádějí pokusy na 
zvířatech. Na těchto historkách je obvykle jen málo 
pravdy a jsou podávány velmi zaujatě. Představuji Vám 
teda Animal Liberation Front (ALF) - jediné radikální 
hnutí za osvobození zvířat, které je svými akcemi 
přinucené překračovat současné špatné legislativní 
zákony.
V roce 1972 založili dva Britové Ronnie Lee a Cliff 
Goodman Animal Liberation Front. Toto hnutí se téměř 
okamžitě rozrostlo do mnohých zemí světa a svými odvážnými a osvobozujícími akcemi 
zachránilo desetitisíce zvířat před bolestí a ukrutnou smrtí. Svým nekompromisním 
postojem a radikálními akcemi vyvolává bouři různých reakcí od obdivu a nadšeného 
fandění až po zavrhování a pobouření - z větší části však těch, pro které je týrání zvířat 
denodenní prácí, nebo té většiny lidí, kterých způsob života, jejich lhostejnost a egoismus 
je příčinou různého týrání zvířata nelidskosti v nás.
ALF protestuje zejména proti zbytečnému zabíjení zvířat, prodeji a konzumaci masa, 
kupování a nošení kožešin, proti pokusům na zvířatech - hlavně proti mučení živých 
zvířat a sabotuje myslivecké hony. Hlavním cílem ALF je zachránit tolik životů, kolik je jen 
možné a už teď a pro vždy skončit s týráním a zabíjením zvířat ve prospěch obrovskýchh 
společností a institucí. ALF se zásadně vyhýbá jakémukoliv ublížení člověku či zvířeti, 
právě naopak, z lásky k životu a štěstí cítících bytostí - lidí i zvířat - podstupují aktivisté 
ALF obrovské osobní riziko při tajných akcích zachraňujících životy mučených zvířat. 
Druhou formou, kterou ALF využívají, je způsobování finančních ztrát společnostem, 
institucím a jednotlivcům, kteří bohatnou na zneužívání zvířat (maso-průmyslové a 
kožešnické společnosti, obchody, pokusné laboratoře různých druhů - zejména 
kosmetické, cirkusy, myslivecké spolky a prodejci loveckých 
zbraní, rybářské spolky apod.). Zalepování zámků, stříkání 
sloganů a myšlenek na výlohy těchto obchodů a institucí, 
nebo vykonávání sabotáží - ničení výloh obchodů, vypalování 
a jiné ničení zařízení, která se podílejí na vykořisťování a 
jejichž hlavní funkcí je týraní a vraždění zvířat. Nejsou to 
však žádné výtržnické akce, protože tyto akce dělá ALF stále 
po dobrém uvážení a až se skutečně přesvědčí o 
nevyhnutelné potřebě takového kroku, tak přistupují k 
těmto radikálním akcím. Samotné akce aktivisté ALF 
hluboce vnitřně prožívají, uvědomujíc si, že pomáhají 
zachraňovat, nebo přímo zachraňují životy!!!
Dle mého názoru toto sdružení, byť extremistické, má větší 
smysl než politické strany, které tvoří kvanta přebujelých a 
sobě a svým lobbistickým skupinám prospěšných 
zákonů.Myslím, že tito lidé bojují za správnou věc a to za 
svobodu či život zvířat, zejména proti těm, kteří je nesmyslně týrají kvůli lidskému 
rozmaru. Nenamlouvejme si, že naše civilizace není natolik vyspělá, nemá možnosti, aby 
našla jiné způsoby testování nových léků, škodlivých látek jiným způsobem, než na 
zvířatech.
Proboha, vždyť žijí spolu s námi na naší planetě.
        (Kvido)

 



Určitě každej už slyšel o tzv. Graffitech které “hyzdí” zdi panelových domů či super/giga/
hyber/..marketů. Naproti tomu je mnohem méně informací o mladším příbuzným graffitů- 
Street artech. Jde v podstatě buď o samolepky nebo o šablony(tzv. Stencils). Já bych 
rád věnoval několik listů papíru pravě zmiňovaným stencilům. Snad než začnu něco 
tvořit tak bych ti ještě rád osvětlil svůj vztah k tomuto druhu vandalství. Bohužel s graffz 
to dneska není moc slavný- ulice jsou sice plný naprosto nic neříkajících tegů a street 
artů, ale najít aspoň trochu kvalitní práci, která tě navíc dokáže jakkoliv oslovit, a ještě k 
tomu umístěnou na dobrým místě je leckdy téměř nadlidský výkon, avšak i v jihlawě je 
možný narazit na takovéto umělecké dílo. Každopádně je taky rozdíl kam svůj street art 
pleskneš- poškozovat omítku domů v historickým centru nevidím jako nejlepší řešení, ale 
takový paneláky, přípojky telefonu,  billboardy a podobný nedílný součásti ulice se ti 
myslím v poho můžou stát plátnem pro tvůj vlastí výtvor. Nemusím snad připomínat, že 
poškozování jakékoliv cizí věci je bráno minimálně jako přestupek- takže je určitě 
namístě davát si bacha, jak na benagálce, tak na dnes téměř všudypřítomný kamery 
(více info na: diy.freetekno.cz). 
A teď se konečně můžu vrhnout na ty šablony. 
Pro začátek je nutný říct, že jestliže se  
rozhodneš k tvorbě šablony musíš se předem 
obrnit notnou dávku trpělivosti. V podstatě si 
můžeš vybrat ze dvou způsobů jejich tvorby, buď 
dělat vše 100%tně v ruce na koleni a nebo, a 
tomu já dávám přednost, vytvořit si šablonu na 
kompjůtru a poté ji vytisknout a vyřezat do papíru 
a hurá vyrazit do ulic- no to už, ale docela 
předbíhám. Takže k samotnému postupu:
� Najdi si obrázek, který chceš mít jako 

šablonu. Může to být téměř vše, 
oscannovaná fotka či skica. Ovšem, musí 
to mít alespoň průměrnou kvalitu(300dpi)! 
Nebo se dá vyhledat skoro cokoliv přímo na 
netu-  www.google.com. Ale v podstatě platí, že čím víc objekt (v našem případě 
maskovaný aktivista) vystupuje z pozadí fotky tím 
bude práce s ořezáváním  jednodušší..

� Teď si otevři fotku v nějakém grafickém editoru 
[obr.1]- já používám Adobe Photoshop 7, ale dají se 
použít si starší verze tohodle programu, případně 
úplně jiný software.

� U fotky je nutné vybrat pouze to co chceš mít na 
šabloně- k tomu použij kouzelnou hůlku(to se fakt tak 
jmenuje- bezprdele) a laso (když držíš shift tak k 
výběru přidáváš, když alt tak ubíráš).  Doporučuju si 
fotku pořádně zvětšit a trochu si s tím pohrát. 

� Pak si výběr zkopíruj do paměti programu(Ctrl+C). 
Otevři nový soubor a nezapomeň zvolit průhledný 
obsah a  potom už jen vlož vybranou oblast do 
nového obrázku(Ctrl+V) [obr.2].

 



� Teď zvol nástroj Thershold('Image » Adjustments » 
Threshold') a nastav si množství černé [obr.3]- dle toho kde 
všude chceš mít barvu. U komplikovanějších šablon je 
možný vybrat pouze určitou oblast  a pracovat pouze s ní 
(např. Obličej).

� Pak použij další nástroj Photoshopu 'Filter » Stylize » 
Difusse' a zvol režim podle okolí , čímž se zaoblí ostré 
hrany

� Obrázek si radši ulož a zbav se zbytečných detailů- odlesk, 
miniaturní tečky apod. Prostě to o čem víš, že by na zdi 
stejně nebylo vidět. Pak už použij jeden z filtrů- ‘Filter » 
Sharpen » Unsharp Mask' s těmito hodnotami: Amount 
300%, Radius 35pix, Thershold 0 level, tím obrázek 
dostatečně doostříš.

� A nezapomeň spojit všechna bílá místa která jsou 
kompletně odříznuta černou barvou [obr.4]- nemusím snad 
říkat proč?..hehe

� Teď stačí už jen obrázek vytisknout, v požadované velikosti 
(čím větší šablona tím se obtížněj nastříkává na zeď). 
Přiložit/přilepit na tvrdý papír a buď skalpelem, nožem na 
koberce nebo  miniaturníma nůžkama (např. na nehty) 
pečlivě vyříznou (bacha na prsty). Dále je dobrý když se 
karton ze spodu podlepí izolepou - papír se pak méně třepí.

� Toť vše.. Nezapomeň se ještě podívat níže na to jak vypadá 
výsledek spolu s dalšími propracovanějšími šablonami. 

Celý pracovní postup se ti sice může zdát příliš náročný a 
komplikovaný, ale ve skutečnosti to není nic složitého a jediné co 
budeš potřebovat je trpělivost. Pokud bys měl nějaký problém či dotaz, 
tak se klidně ozvi na e-mail: smokerstink@seznam.cz

»Bambi«

 



26.11.2005 Crust Fest, Havlíčkův Brod, klub ROXOR
LAHAR
NĚMÁ BARIKÁDA
BASTO
DEGENERACE
NEEDFUL THINGS
AGGRESSIVE TYRANTS
PRŮMYSLOVÁ SMRT
RUCE PO OBRNĚ

Nu další Ceckova akce, pořádaná po dlouhé době v ROXORu, kde to mám strašně rád, a kde sem prožíval 
svoje první punkové koncerty…Původně zde místo nás měli hrát naši zkušebnoví bratři LOBOTOMIA, ale 
potkala je jistá změna v sestavě, takže se v tuto dobu dávají dohromady z klinické smrti..
Počátek naší výpravy zase vykvetl u naší zkušebny, kdy sme naložili Zdenálův pežot a Marťasovýho 
trabantíka věcma a už sme si to trtali do Brodu. Všechno se zdálo být tak romantické, plné sněhu a lásky, ale 
po projetí sypacího vozu SMJ, kterej frkl hustou dávku písku(nebo čehosi)přímo do chřtánu našeho trabíka, 
se vše změnilo. Trabík se zakuckal a přestal fungovat. Nastal stres a myšlenky, že je vše v částích pekelných, 
ale Marťas svému broučkovi domluvil, pošteloval mu vnitřnosti, pohladil ho a nakonec vše dobře dopadlo, 
dojeli sme ke svému cíli.
První hrála Chrudimská DEGENERACE, se svým total noisepunkem a hustou šou, která mi silně připomíná 
Jihlavskou youngpunk formaci PATNÍK. Zajímavej setík a v paměti se mi zasekla hláška mezi písničkou od 
fans, kdy někdo prohlásil:“DEGENERUŮJ!“hehe (zdravím tě Peťáku!).
Další na řadu se chystají Brněnští BASTO a chystají se nějak dlouho, nakonec teda zahrají parádní tepající 
hc/punk, lidi zvěří, zvedá se i basák Adam a končí. Potom nastupují Písecký LAHAR, já se Štěpánem se 
honemrychle utíkáme přezout do tenisek a čekáme až do nás naládujou ten svůj nezaměnitelnej fastcore 
náklep, lidi zvěří ještě víc, prostě mazec…Mezi tím usínají naši Obrnátští členové Marťas a Lukyn a dávaj si 
v autě dvacet-vypadaj jako zombíci…Následují crustpunx NĚMÁ BARIKÁDA, na který sem se těšil jak 
malej kluk, ale nakonec se mi až tak nelíbili, nevím proč…Zahráli pár hitovek, ale bubeník to nějak nedával 
a bylo to takový nějaký..
Po nich začínají hrát umcaumca grind AGRESSIVE TYRANTS, který sem celý někde protlachal, stejně se 
mi nelíbili, hlavně písnička věnovaná všem ženám, ve který se zpívalo kokokokodák kokokodák 
kykyryký..hm..Po nich to dou mastit NEEDFUL THINGS, kerý sem už jednou viděl na letním Play fast or 
don’t festu2 ve Svojšicích a moc se mi tam nelíbili a abych se přiznal, tak se mi nelíbili ani teď..tady ten druh 
grindu se mi prostě moc nelíbí..Tak a konečně přišla i řada na nás. Vypadalo to asi takhle: pětičlenná parta 
zombíků, hrála pro pár dalších funebráků, kteří tento saigon přežili až doteď..(bylo tak půl druhé ráno)Pro mě 
to bylo totální emo, protože sem se do toho nejvíc zažral, snad poprvý na našem koncertě..Nevím jak se to 
líbilo ostatním, ale mě jo. No a nakonec Jihlavského bloku zahráli naši bratři PRŮMYSLOVÁ SMRT svůj 
nový playlist, z nichž mě nejvíc dostal vál „Soubor punkových pravidel“, na kterej sem teď nedávno složil text 
pro RPO..(Dík Michale za inspiraci!) Zvěřili už jen poslední zombíci a Štěpán si při tom zajímavě(od shora 
dolů skrznaskrz)roztrhl svoje nádherné tyrkysové manžestráky(TYRKYS POWER!!!), což sem mu vůbec 
nezáviděl, když venku bylo pod nulou..Ale jinak dobrej set! Potom jsme se rozloučili s pozůstalými a hurá 
domů! Povedená akce a chci ještě poděkovat Ceckovi a omluvit se mu, že jsem ho nazval sviní. Toť vsio.

(mazi)



10. 12. 2005 – Brno, Yacht klub  KILLED BY BRNO III.
SCARTO
DEGENERACE
SPES EREPTA
SEE YOU IN HELL
IDIOT CRUSOE
RABIES
DEZINFEKCE
GRIDE 
BASTO

Vyrážíme z Pardubic z vlakového nádraží v hojném počtu asi 12 lidí směr Brno. Po nastoupení do rychlíku se dělíme 
do dvou kupéček k neznámým lidem, s tím, že jednoho napůl spícího cestujícího budíme vyprávěním všelijakých 
historek. Cesta díky tomu utíká velmi rychle a než řeknete švec, sme v Brně na hlaváku. Při výstupu jsem trochu 
nervózní, přeci jenom je sobota a Brno-hlavák je vyhlášeno za dosti schůzující místo pro náckovský kokoty. No na 
druhou stranu to trochu předvídám s tím, že si aspoň připravim pepřák s nábojákem zapnutým kolem pasu.(zkuste 
někdo vzít náboják a švihnout s ním kolem sebe, přeci jenom poslouží jako odstrašující případ) Procházíme v klidu 
nádr bez jakéhokoliv střetnutí, poté nastupujeme na šalinu, samozřejmě bez lístku, tradá směr Yacht+ještě s přestupem, 
kde jsme si nestihli ani odskočit. Po chvíli busování se ocitáme před Yachtem a jdeme dovnitř. Milé přivítání 
dostáváme pro celou výpravu nedočkavců na dnešní koncert, v tu chvíli jdu nakupovat desky a kazety. Po téměř 
třičtvrtěhodinovém přehrabování mám vše vybráno a tj. kompilační LP na kterým nacházim čtyři kapely z Portlandu: 
DOG SOLDIER, ASSASINATE,atd…Jako další nenechávám v distru LP WORLD BURNS TO DEATH a 
WOLFBRIGADE, společně s dalšími skvosty.. Po chvilce začíná videoprojekce, tuším jestli doufám dobře: WHAT 
HAPPEN NEXT a DISCHARGE. Obojí výborně divoký videa. Discharge prý byli dokonce z nějakýho dokumentu.
Po asi hodinovém promítání začínají hrát SCARTO, jejich vypalovací HCthrash grind mě sráží držkou k zemi, opravdu 
excelentní vystoupení, škoda jen, že hráli první. Druzí popravčí(doslova) jdeme hrát my(DEGENERACE), opětovná 
šaškárna s červenýma kuklama na hlavách (jenom já měl plynovku jako vždy) v rukou svírající papírové sekery, coby 
sekající do lidí a k tomu všemu dodávající špetku humoru druhá plachta s nápisem KUOLEMA/SEKUNDA i 
s vymotanou páskou viz. leták na dnešní koncert. Hraní mě baví až do konce, akorát situace, kdy od pasu mě padá 
náboják do kabelů s tím, že nejde vůbec vyndat-nemůžu se ani pohnout tak dva vály, zkrátka šílenost…Další polínko 
do krbu přihazují SPES EREPTA, kapela, jejíž hudba vycházející ze starých old school straight edge kapel s trochou 
toho dnešního crust vlivu – co vál, to destruktivní nálož. Hrají asi tak necelou půlhodinku v plném nasazení. Nejlepší 
vál byl pro mne „Zapalte Prahu“, společně s proslovem k válu. Jako čtvrtí nastupují domácí SEE YOU IN HELL 
v srandovních karatistických kimonech + s Barvákem vydávaným za suma (sem smíchy v kolenou..)odstartovává 
poklepnutím na činel začátek hraní prvního válu – coveru od starých japončíků GAUZE, v tu chvíli se ve mně začíná 
projevovat zmocnění mikrofonu, taky že jo. Skočím na další vál do lidí, ejhle nikdo mě nechytá, padám, ztrácím 
vědomí, až najednou mě zachraňuje Syky z RABIES společně s dalšíma lidma.(za což jim moc děkuji!) V tu chvíli 
vůbec nevim kde jsem a kdo jsem, vedou mě na záchod a po chvíli se probírám z komatu. Po zbytek kapely trávím 
rovnání se u dister. Mezitím začínají hrát IDIOT CRUSOE, dosti starší týpci v šestičlenné sestavě(myslim) , hrajou 
nějaký folkpunk, či co-zrovna mě moc nebaví. Shlídnu jednu píseň, zbytek hraní pomáhám umývat misky na guláš. Po 
nich hrajou RABIES produkující noise hluk se všímvšudy s výbornou sypačkou alá Hellnation na dvě basy v počtu 
třiceti válů, padá cover od LAHAR, za který se předem omlouvají, celkový výstup je výborný. V opětovném pořadí 
útočí do řad kapela DEZINFEKCE se svým hardcorepunkem z 80. let jak vyšitým, docela mě zaujali. Hrají celkem 
dlouho, což je paráda. Jako předposlední sekají zbytky publika GRIDE. S novou sestavou do nás napumpují cover od 
TELEX-Lidi,Děti Kanibali. V tom se začíná zbytek lidí pod malým pódiem rozhýbávat, tuším, že byl i nějaký ten 
přídavek nakonec, jestli se nemýlím…Poslední s posledním setem před rozpadem nás na věky věků opustí naši drazí 
BASTO se stoprocentním nasazením raw crustovému peklu. Mezi válama Mirek povídá, že sice BASTO končí, ale pro 
něj vše začíná. No a pro nás začíná solidní mlátička ušních bubínků, stím, že nás všechny postřílí bubeník Vápno, coby 
pořádný kulometčík za bicíma. Naštěstí se tak nestalo a žiju dál. Nakonec nějaký ten cover od WARMACHINE a 
KAAOS. Za chvíli se začínají sypat stojany na kulometčíka. Udělaly celkem pěknou tečku za větou, tudíž šmitec 
s jedním rokem existence, což je škoda každé dobré kapely. Chvíli kecáme a loučíme se s ostatníma, jedeme směr 
hlavní nádr, společně s Kamilem, Jožkou, atd… Na nádru čekáme něco přes dvě hodiny, pak se loučí oni s náma, 
protože jim jede vlak o něco dřív. Jožka nás podaruje ještě krajícema chleba, co zbyly z guláše a výborné pomazánky. 
Dalšího nic zajímavého už vcelku nic nebylo, snad jen, že ve vlaku bylo až nevídaně příliš velké horko, tudíž jak 
v pekle.. Celkový koncert hodnotím za velmi výborný a povedený, už se těším na příští ročník. Co se Yachtu týče, tak 
je to příjemný prostředí.
        ( Peťa Degenerátor )

 



27. 1. 2006, Jihlava - club Jazoo
THE FLAME STILL BURNS
SEE YOU IN HELL
PRŮMYSLOVÁ SMRT
RUCE PO OBRNĚ

Na tuhle párty jsem se těšil jak malej kluk od tý doby, kdy mi Johan řekl, že budeme hrát s The Flame 
Still Burns, což je moje oblíbená kapela..Původně tahle akcička měla být o 14dní dřívěji, kdy tady měli 
hrát disbeat bruteři Agregat, Beton a AdActa ze Slovenska, ale nakonec to dopadlo, tak jak  to dopadlo. 
Takže pátek je tu, obvyklá zkoušecí seance u nás na zkušebně, společně nakládáme mučící 
nástroje+los bednos a transportujem se směr Jazoo-novej klubík(fungující od léta), kde se dnes bude 
konat ona hardcorepunk akce. Všechno se nese v milující atmosféře, čučíme na projekci s nějakejma 
totálníma úleťárnama, popíjím malé pivo, páč mi je blbě jak koňovi před porážkou-sem celej týden na 
pokraji onemocnění a jak tak koukám, je půl deváté a nikde ani noha…Avšak po chvilce doráží zevl 
crew v čele se Štěpánem a s naším ovocným kamarádem Banánem(miluji tě!hehe)a s nimi ostatní, 
posléze přijíždí i delegace kluků a slečen z Chrudimska(Degenerace), potkávám i své bývalé 
spolužáky(zdravim Kloudyho+Vencu!!), nu prostě dobří lidé se sjeli a je to klídek. Začíná se to 
hromadit. První na to hupsnou klučíci z Průmyslové Smrti, rozbalují ten svůj ultrapunk mixlej s Dádou 
Patrasovou, je to masakr, mám chuť zvěřit jak o život ale hlava mi třeští jak střep, asi mi 
praskne…Jenom Michalův zpěv nebyl vůbec slyšet. Po chvilce jdu vystřídat Ivu ke vstupu a hlídám 
Johanovi distro, kterej zrovna mučí svoji motorovkou nahuštěnej sáleček, prodávám nášivku Disclose 
a fanzin Akce(ta obchodnická krev se nazapře!!hehe),kupuju EP Svině!/Dezinfekce+nějaký ten 
fanzin, mezitím přijíždejí i usměvaví slovačiska, a po skončení Průmyslovky se dem chystat 
my(RPO). Ale ejhle, my hlavy skopový sme zapomněli Chalyho činely a paličky ve zkušebně a sen se 
začal hroutit. Všichni už samozřejmě vesele slopali pivínka, takže se do zkušebny už jet nedalo, tak 
nám alespoň vypůjčil činelky Frišťák z PS. Hlava bolela ještě víc(já se nevymlouvám, to byl fakt!), po 
strašný zdržovačce jsme začli hrát, hned první tóny sme zprznili a už to jelo..Byla to hrůza. Zahráli 
jsme 6 písniček a museli to zabalit, páč to dál nešlo. Prostě katastrofa. Všem se omlouváme! Tak blbě 
sem se necítil dlouho..hehe nakonec jsme se s Chalym shodli, že nám to nešlo kvůli tomu, že neměl 
rituálně na hlavě svoji kšiltovku Cripple Bastards..Pevně tomu věřím!! Po nás dou brutit lidi See You 
In Hell z Brna, který hrajou asi hustě, ale mám zkaženou náladu, takže je celý prosedím v koutě 
v křesílku s flaškou kofoly. Lidi zvěří, Jožka klasicky majíc na hlavě plynovou masku odstřeluje 
publikum bazukou(co takhle obléknout si na sebe model bombardéra, zavěsit se navijákem na strop a 
z něj schazovat na lidi bomby v podobě růžových nafukovacích atomových pum?!toť návrh na 
změnu..hehe)…končí, potuluju se davem lidí a sleduju, že se lid dostává do úchylné nálady, každej 
vymýšlí blbosti a tak se mi trošku zlepšila nálada, navíc už jsem se těšil na Flame Still Burns ze 
Slovenska a hlava už taky přestala bolet, takže pohoda. Nu, začli se chystat, natěšeně utíkám rychle do 
předních řad a set se může začít! FSB je kapela, která dovede člověka vzpružit a to sem přesně 
potřeboval..Naládovali do mě ten svůj absolutně pozitivní hardcore, sleduju ostatní-všichni úsměvy na 
rtech a buď zvěří, nebo radostně pokyvují hlavou do rytmu, zpěvák skáče jak klokánek, zpěvačka se 
směje jak sluníčko a ostatní taky. Kdybych měl znázornit barevností, jakou auru tito lidé vyzařují, byla 
by kolem nich asi veliká duha..tento koncert hrají s novým kytaristou, bubeník mezi písničkama dává 
moudré proslovy..prostě paráda. Akorát mě naštval jeden plešatej trouba, co si spletl tenhle koncert 
s boxovacím ringem a když jsem mu do mikrofonu vysvětloval, že na jeho násilnický výjev není nikdo 
zvědav, opětoval mě vztyčenými prostředníčky..Zajímalo by mě jestli zvládne ukázat fakáča i na noze, 
frajer jeden! Takový lidi fakt nechápu. Potom už jen následovala uchylná afterfekálpárty za doprovodu 
srbských lidovýh písní, ska a reggae a šílené videoprojekce…Prostě párty jak má být! Poté už jen 
návrat s Jiříkem(zdravím tě ty Skündyheade!hehe)k nám do králíkárny a chrápot…
       ( mazi )

 



17. 1. 2006 – Praha-Klánovice, BLACK PES 
ROTTEN SOUND
SAYYADINA
INGROWING
THEMA 11
NEEDFUL THINGS

Takže tohle je moje první recenze (nebo rezence? Johy? Hehe), kterou dělám, takže to ber jak chceš. Mňo, o 
týhle akcičce jsem věděl už dlouho a když jsem viděl poprvý Sayyadinu na Obscene Extreme Festu, tak jsem 
věděl, že ji musím vidět znova. Bylo domluveno, že pojedeme ve vícero lidech. Ale nakonec se vše nevydařilo 
podel plánu. Bylo úterý a druhej den se šlo do práce a školy, takže…ale přece se o to neochudím a rozhoduji 
se vydat do Klánovického Black Psa sólo. Po šichtě okamžitě valim na bus do Jihlavy. V Jihlavě čekám na 
bus do Prag, kde mám sraz se Šťepim z Mimoritmu, u kterýho budu dneska chrápat. Bus je tu. Cestu mi 
zpříjemňují ve walkmanu Despise a Brodequin a začínám se pekelně těšit na grindcorovej večírek. Přijíždím 
na Roztyly a valim metrem na Muzeum, kde na mě čeká ska trio Šťepi, Vojtík, Ivo. Kecáme a hledáme vlakáč. 
Fakt hledáme, páč začalo hustě sněžit a bezbrejlovci to měli v tu chvíli hodně těžké..(fakt story) Jsme na 
vlakáči, domlouvám poslední detaily ohledně spaní a už odjíždím směr Klánovice. Je to pátá zastávka od 
Prahy, tak hlídám jak sviň, abych to neprosral – furt sněží! Ssss, otvíraj se dveře a ptám se na cestu ňákýho 
kluka. Jdu a po chvilce vidím hloučky lidí před klubem. Platim, dostávám a přijímám razidlo a kupu letáků na 
ňákej šrumec.heh První pohled: lidí jak sviň natěšenejch na pořádnej rachot – krása! Vidim známé tváře, které 
tu dnes budou drtit ten svůj grindválec a snažim se si někam ukrýt věci(schovku neprozradim-bude se mi hodit 
příště..hehe)Kupuju rovnou 2 pivka a balím štrůdl-má se totiž chystat Thema 11. Mezitím jsem potkal pár 
postaviček z under scény (díky Hade, možná s váma příště pojedu) a doslechl jsem se, že už zařádili Needful 
Things, který jsem prostál ve vlaku. Škoda, ale o pár dní později mě rozcupovali v Uničově, takže menší 
náhrada. Z beden se valí psycho ala Thema11. Co dodat k těmhle emotivním tejpkům. I když tohle už moc 
nemusim(občas jsem měl chuť si při jejich koncertech vymlátit kosti, ale..) tak si myslim, že Thema je 
v tomhle svým ranku fakt hustá a nemá u nás konkurenci. Vypil jsem ty pivka, zeštrůdloval jsem se s ňákejma 
klukam z Liberce – supr pokec. Začínám bejt rozpálenej na Sayyadinu, ale ještě před tím mě budou nadělovat 
radost Ingrowing. Standartní set okořeněnej novými vály z připravovaného splitka s Exhumed (dokonce 
zazněl i cover od Terrorism, věnovaný Lahar). Nátěr jak prase-už aby byla venku ta nová fošna!! Akorát jsem 
musel na poslední sklabu odběhnout s plnym močákem dobrýho píííva. Dokupuju další pivko a jsu pěkně 
dopředu čekat na Sayyadinu. Je to tu!! Trhá se skála-budou padat kameny! Zpěvák valí po pódiu jak urvanej 
ze řetězu a křepčí a řve jak o život. Do toho oba sjížděči drátu slintaj a drtí svoje hoblovky a to vše 
podporováno kulometnou palbou bicích – tenhle blanoplechomydlič je fakt třída. Je pecka se pohupovat do 
přesně nabušenejch klepaček-nádhera. Klub je plnej! Akorát tak po třetím válu vedle mě zkolaboval týpek, 
tak jsme ho přenášeli s pár lidma k baru. Probral se a dobrý(bylo tam nahuleno a prostě omdlel-nemoh sem 
ho tam nechat přece kurva ležet!!!), takže Michale ze Šumperku-dlužíš mi 10minut Sayyadiny. Kdo nemáte 
jejich LP „Fear Gave Us Wings“, tak si ho okamžitě sežeňte. Vynucený přídavek a už se bude chystat 
grindovej buldozer Rotten Sound. Ještě rychle vylejt vypitý pívo a koupit nový pívo, koupit ňákou nášivku, 
vybojovat konečně tu samolepku Despise, pokecat stýpkem, co přijel na Entrails Massacre a nepřijeli(na 
letáčku byli psáni, nahradili je Needful Things) a rychle na Rotten Sound. Už je pěkně narváno, takže jsem 
trošičku vzadu, ale to neva. Klub má prý dnes na Klánovické poměry hodně solidní zvuk, s čímž musím jen 
souhlasit. Grind jak noha-musim sehnat ňáký jejich desky. Abych se přiznal, znal jsem od nich jen 2 skladby, 
ale vály jak cip. Už věřím, že je to jedna z nejlepších grindcorových kapel-fakt hustý(asi budu muset projet 
Čurbyho distro) Opět přídavek a konec. Je 23:15:04 a za půl hoďky jede poslední vlak do prahy. Je to 
grindcorovej vlak! Jsem už pěkně nakašenej-jak žmolek, ale užívám si to a dávám ještě s místníma grinders 
štrůdl. Je vymalováno a jedem do Prahy. Jedu s místníma grinders metrem na Háje. Po cestě všichni postupně 
odcházejí, až na týpka z Poppy Seed Grinder a jeho holkou a dvěma grindfans, který mě na hájích překecávaj 
na další pitku, ale nedávám to a valim busem do Petrovic. Vystupuju a asi po 30 metrech padám do sněhu. 
Celej bílej pak zvonim u kluků na byt(tuto poslední fázi grindvečírku si už jaksi trochu nepamatuji). Usínám 
na gauči. Ráno mi je blbě jak cip. Nikde nikdo a hledám vodu, páč mám v puse jak v družině. Zachrápal jsem, 
tak jsem hned musel valit na bus do Jihlavy, takže ranní kávička a cigaretka neklaply. Do Jihlavy jsm došel 
úplně mrtvej, ale stih sem bus hned do práce. Pak už jen psycho, haluze a stroje(fazole a chleba). Musim říct, 
že někdy je fakt dobrý jet na akci sám, páč potkáš nový lidi, známý lidi a užiješ si strašnou prdel. 
Peckózní!!!GRIND CORE ATTACK!      
         ( frišta )

 



Aby jste se vy holomci nenudili a nevymýšleli lumpárny, tak sem 
pro vás sesmolil tuto punkovou doplňovačku…Kdo to vyluští, je 
punkáč největší!!! V tajence Vám vyjde místo, kde se člověk 
naposledy ohřeje…

Vyluštěnou křížofku přepište na korespondenční lístek, nebo 
pošlete normálně dopisem a zašlete na moji adresu… Ti nejlepší 
obdrží CD nosič finské kapely KLAMYDIA-„Tyhmyyden Ylistys“. 
Be HaPPY!!

 



 



GUIDED CRADLE – 12‘‘LP
Tohle LP mám už doma nějakou chvilku a za tu dobu mě pořádně nakopalo zadnici, přesto si 
myslím, že by byla škoda nenapsat o něm pár řádků. Tuhle kapelu můžu v klidu přirovnat 
k buldozeru, co drtí zbytky domů na prach. Tenhle buldozer vrže výborný švédský crust metal 
s hodně hutnýma vyhrávkama, že z toho začne sypat strop na hlavu. Bicí jedou v plné síle jako 
mašina, co nejde zastavit, do toho megahrobní vokály znějící jak napodruhý ozývající se ozvěna 
z jeskyně. Celá fošna má výborný zvuk, je vylisovaná krapet silněji, než je zvykem u většiny 
desek. Černobílý obal zdobí nepříliš pěkný pohled na bitvu středověkých bojovníků(vypadají spíš 
jako skřeti ze sci-fi filmu pán Prstenů) bojujících proti českým policistům…Na druhé straně obalu 
je zlatý podklad, na němž jsou názvy válů s lebkou a dvěma sekerama. Geniálně vypadá pouzdro 
pro vinyl zdobené z jedný stany nábojákama, na nichž se nachází sedm textů od BAI, dokonce 

cover od ANTI-CIMEX- Wheel of life, který pochází z novějšího LP Country Of Sweden vydáno již v 90. roce. Vály Business 
Of War, Systém Survival napovídají své. Po otočení pouzdra je vidět hromadný foto+rozmazaná fotka každého člena kapely, 
jejíž název znamená dřívější mučící nástroj…Deska mě bude mučit, pokaď si ji opětovně nepustím..hehe Nezbývá mi, než se 
radovat z toho, že napůl česká-napůl americká kapela je právě u nás(Praha) a že jejich LP mám v přihrádce mezi ostatníma 
deskama. Už se nemůžu dočkat, až je zase uvidím na nohou hrát. Vydáno bylo minulý rok na Damage Done Records.
        ( Peťa Degenerátor )

HOMOCONSUMENS / YARVAR COCHA – SPLIT 7‘‘EP
Malarie/Project

Na tuhle placku asfaltu sem byl hafo natěšenej. První pouštím Yarvar Cocha. První poslech mě 
moc nebere, stejně tak tomu je i u Homoconsumens. Pak to přišlo napodruhý=paráda- Yarvar 
Cocha hrají punk stím pravým, tepajícím zvukem a ženským zpěvem, který zní opravdu dobře. 
Celkem mají na svý straně tři vály, co utečou jako voda. Dobře se popěvují+ještě k tomu přihoď 
dobrý neklišovitý texty, jako je text Každodenní Prokletí. Pojednává o tom, že člověk se narodil 
jenom proto, aby žil a vyhazoval čas v práci, navíc když není zrovna moc zábavná. Někdy mě to 
taky pěkně sere. Nemůžu si pomoct, pořád, i při desátým poslechu slyším nějaký podprahový 
zvuk, jako když zvoní neustále telefon, takže na tom opravdu něco bude. Zvonění v hlavě budu mít 
ještě asi pěknou chvilku, … přejdu na druhou stranu asfaltu. Kdo by přece neznal Homoconsumens 
z předešlých split singlů atd… Jejich hudbu v podobě starých italských raw punků jsem si moc 

oblíbil, co se týče těchto čtyř písní,příjdou mi  mě ne zas tak dobrý, jako předchozí věci, které mám, tyto vály jsou spíše takové 
utahané s dobře výraznýma bicíma. Tím nemám na mysli, že si nemáte tento singl pořídit, ba naopak-je to povinnost!hehe 
Texty jsou jak jinak klasicky přímočaré, tak , aby si z nich každý odnesl své a nemusel půl dne nad nimi špekulovat, jako třeba 
z textu Zas A Znova. No, už si z toho někdo něco odnesl? Jestli jo?! Proč je teda na koncertech většinou tak zahulíno? 
Z celkovýho poslechu se mi líbí oproti Homoconsumens více Yarvar Cocha. Příště to může být třeba opačně, jinak v obou 
kapelách sou výborný lidi. EPko vyšlo na podzim minulý rok, vydáno ve spolupráci dvou českých labelů.
        ( Peťa Degenerátor)

LAHAR / GRIDE – SPLIT 7‘‘EP
O tom, že bude vycházet tento singl se povídaly zvěsti nějaký ten pátek, no a když spatřil v prosinci 
minulýho roku první paprsky světla, tak jsem si ho nedočkavostí musel pořídit. Oč se jedná tak 
trochu vím dopředu, obě kapely smaží nezávratnou rychlostí covery od starších kapel, jako jsou 
SERIOUS MUSIC, RAT RACE, RABIES, UCHÁZÍM, PLASTIC GRAVE/INGROWING a 
starých es TELEX, k tomu ještě navzájem mezi sebou. Po otevření kresleného, rozevíracího obalu, 
který stvárnil kdo jiný, než sám kreslíř Gisbern, co drhne čtyři dráty v LAHAR se na mě vyvalí 
sloupek „slovo úvodem“, v kterém se dozvídám, jak to vše bylo. Také jsou zde všechny přítomně 
zúčastněné labely s jednotlivýma lidma podílejících se na vydání (a že je jich hodně!). Hned mě 
masíruje uši moje snad současná nejoblíbenější kapela z Čech a to LAHAR. Co drtí, snad většina 
z vás ví, ne? Je to onen fast-trashcore s rychlostí světla, což není zrovna nezaměnitelný…Nejlepší 

vály pro mne jsou od GRIDE – „Uniforma“ a TELEXu – „Kluci Jdou Do Války“ (lepší snad než originál! hehe) musím se 
zde zmínit, že to jsou v podstatě nejhodnější lidi na světě, co znám+moji kamarádi. Na juknutí na pouzdro Epka je vidět celá 
kapela jak je na nějakým kameni, či co. Pod fotem bands jsou názvy kapel a válů s hromadnou děkovačkou, je v ní hafo lidí, 
kapel, v který se taky překvapeně nacházím, za což díky. Otáčím na naši drahovanou matičku fastgrindcoru GRIDE alias 
hrající svůj osobitý gridecore. Na úvod slyším úryvek z některého z Buriánovských filmů a v tu chvíli se trhám smíchy a 
vydrží mi to po zbytek poslechu.. Na rozjezd vpálí megaválec od TELEXu – „Lidi, Děti, Kanibali“ a to mi stačí. Hláškou od 
Wericha, že „čerti jezdí z jihu“(zřejmě pro bubeníka přezdívaného Čert)uzavírají jihočeši covery – jak sami mají nakresleno 
na pěkně vytištěném obalu pro oranžovo-černý singl, abych nezaponěl-nedílnou součástí singlu je středový trojhran na 
vyztužení desky, ale nejspíš jsem ho ztratil, tak používám původní od gramofonu.
        ( Peťa Degenerátor )

..::recenze::..

 



SHUT UP & DANCE – demo „jaro 05“
tyrystor@centrum.cz
Poté, co nás tato vřelá kapelka navštívila u nás v Jihlavě v Garáži DIY, kde jsem samozřejmě nemohl chybět, a kde jsem měl 
tu možnost si zakoupit tento nosič, moje sbírka byla zase o něco bohatší…Při obdržení tohoto presentíku vás hned zaujme 
velikost, protože matroš je nahrán na miniCD. Celej tento počin je dělán v total doITyourself duchu - od obalů, který si 
kopírovali sami, přes vydání této placky až na parádní stencil(spray šablona) zdobící tu kulatou digitální sviňu(cédéčka fakt 
nemusim!!hehe)…Po vsunutí do věže se na vás vychrlí podivné techno noise intro+mňoukání koček, zvonění telefonů, 
atd…Z intra to plynule přejde do písničky „ Poločas sebevraždy“ která je o tom, jak lidi ničí sami sebe, místo toho, aby svůj 
život žili naplno a něco tvořili(myslím, že to je současný problém většiny z nás), posléze následuje vál „sen“ pojednávající o 
bezmocnosti člověka v tomhle světě - opravdový život jako sen…Třetí písnička „Balada o nelidské lidskosti“ je tak trochu o 
síle každýho z nás, o skrytých lidských pozitivech..Další vál „Kritizovat umí každej“ mi připomněl situaci u nás v Jihlavě, 
kdy se tu spousta lidí hádá o tom, čí punk je lepší, místo toho, aby se pokusili hledat sami sebe…písnička je o tom, že je mezi 
námi spousta lidí, kteří jen kritizují a hledají v lidech jen negativa aniž by sami něco dělali..“JÁ MÁM SVŮJ HARDCORE 
A DO NĚJ JE TI HOVNO!Každej z nás má jiný hodnoty…“ fakt zajímavý…Pak už následuje poslední song s názvem 
„Protokol“-jestli sem správně pochopil-o životě, v nichž je dobrá hláška „nevěřím v Boha, ani v člověka“…Muzika je dělaná 
napůl na počítači(s automatickým bubeníkem) se spoustou samplů a vychytávek, společně s kytarama, basou a dvouma 
zpěvama, pohybuje se někde mezi screamo/emo/noise/hardcorem a pokud nejsi zapřísáhlý uznavač jednoho stylu a nevadí ti 
ulítlý experimenty, určitě je vyhledej! Jo, eště sem zapomněl na skrytý bonus, nacházející se v šesté stopě v čase 5:00, kde si 
kluci vyhráli se samplama a udělali takovou haluzinku..na závěr snad jen říct: “Ne každý hardcore je ten nařezaný a tvrdý“..A 
naživo dokážou svoji energii projevit ještě víc..hardcore till we die!     (mazi)

Les Allumés Du Pouce – Pousse le Vice
www.lesallumesdupouce.com

Tohle fajnový cédéčko dovezl Čípek(nynější bubeník ORGOY CHORCHOY) z pro nás dlouhého 
pobytu ve Francii, kde se s touhle pětičlenou sebrankou seznámil..Nevím přesně z který části 
Francie pochází, ale to je vlastně jedno…podívejte se na jejich stránky, třeba se dozvíte víc(nebo 
se zeptejte Čípka)…Najdete zde devět písniček nabitých energií(mě to rozveselí vždycky)+ulítlej 
videoklip(ty lidi sou fakt blázni!), trumpety, saxofóny, kytaru, basu, bicí, hafo zpěvů…co hrají? 
Žádnej crust, ale parádní ska řízlý s nařezaným punkem, který vás fakt nakopnou a co roztancujou 
i skříň..Kdyby bylo léto, svítilo sluníčko, tak vemu somradlo a půlku chleba a vůbec bych neváhal 
a jel na ně..Třeba do Francie.hehe Texty jsou zde přiložený, ale bohužel ve francouzštině, což je 
peklo, protože francouzsky neumim ani žble (a to sem tam dva měsíce byl!)..Vydáno na vlastní 
náklady. Když mi pošlete cédéčko, klidně vám je vypálím…skapunk underground!!!   (mazi)

I Shot Cyrus – Complete Discography 1997- 2001
(Refuse records-www.refuserecords.prv.pl)

Tak tihle brazilci ze Sao Paula pálí svůj nařezanej hard core s uřvanýma vokálama(kterým nejde 
rozumět, páč zpěvák zpívá svým rodným jazykem), sypačky, masaker, prostě peklo. Když bych si 
je představil naživo u nás v Garáži…ufff to ani nejde! (výzva Johane!hehe)  Tahle kazetka (kterou 
sem pořídil z jednoho polskýho distra) zachycuje materiál tejhle smečky z úseku jejich čtyřleté 
existence(kazeta byla vydána v roce 2003, a myslim, že existují dodnes)….Texty jsou zde 
v angličtině, portugalštině a polštině, což je maglajs, alespoň si překládám pár textů v angličtině, 
znichž nejlepší je asi „Mom, I wanna be like RAMBO“ o dětském snu být americkým 
hrdinou(čímž trpí hafo dětí-kdo si nehrál na ramba nebo na jinýho pitomce, když byl malej..?!), 
převážně jsou hodně politické, pojednávající o situaci v Brazílii, o celosvětových problémech, jako 
vál „Cold hearts“o situaci ve Východním Timoru, o strachu lidí…Dobrá hudba, plus dobrý texty. 

Kazeta obsahuje ještě bonus s pár válama navíc…Sežeň si to!      (mazi)

Conflict – There’s no power without control
Mortarhate records, Jungle records (www.jungle-records.com)

Anglická kapela Conflict je jedna z mých nejoblíbenějších kapel, jedna z těch co mě dostala do 
svých spárů a už mě nikdy neopustila…hehe Tohle album je z roku 2003(pro ty z vás, co si myslí, 
že takových recenzí bylo napsáno už hodně, recenze dělám, abych představil kapelku, kterou lidi 
neznají a ne abych furt omýlal nový trendy kapely a myslím, že je dobré občas oprášit starou 
kapelku-kór tak dobrou jako jsou Conflict…)a bylo nahráno ve spolupráci s více nezávislýma 
labelama. Už hodněkrát ste mohli spatřit jejich koncert-většinou hrají s V.A.P. (pro další rýpače, 
Voice Of Anarcho Pacifism, ne Velký Anarchistický Podvod! V minulém čísle zde byl s nimi 
rozhovor…), já bohužel vše zaspal a čekám, až zase přijedou. Conflict hrají klasický anarchopunk 
z osmdesátých let v duchu Crass, jakorát víc přímočařeji, punkověji(hrají zde někteří dřívější 
členové Crass), mezi válama zajímavé proslovy, co text to myšlenka(zájemci:zčekujte jejich 

stránky a zkuste si nějaký z nich přeložit…stojí to za to!!), dobré melodie, který si po desátým poslechu pískáte i ze spaní, 
prostě další z kapel, co vám toho tolik řekne. Má na to taky věk. Existuje už přes 20 let…    (mazi)

 



Bestias Triumphas – Nebezpečí, které trvá
Malárie records
Uff..doufám, že jsem ten jejich název napsal správně!!(kdyžtak se omlouvám!) Nevim proč, ale tahle trojice 
z havlíčkobrodska není moc na koncertech vidět..škoda..(nebo to asi špatně sleduju..) Konečně vydali tuhle věc - mám pocit, 
že první (jestli se mýlím, napište mi!!), vydanou na Malárie records…Po spuštění se na vás vyvalí parádní punk ve stylu 
Innoxia Corpora, či Homoconsumens(pouze jenom jako přirovnání-hrají dost osobitý styl, která žádná jiná kapelka nehraje..), 
technicky hodně dobře zahraný, spousta přechodů a změn, až mi z toho jde hlava kolem..texty jsou taky v poho, ne žádný 
punkový klišé blbosti. Celkem jedenáct zářezů, v době trvání 35 min., 31 sekund, co vál, to hitovka! Hehe nejlepší je vál 
„Zbabělec“, kterej by mohl bejt soundtrackem k nějakýmu westernu! Myslím, že to stojí za to si tuhle nahrávečku sehnat… 
         (mazi)

Brigada Flores Magon – Rock or die
Fire and Flames music (www.fireandflames.com)

Víte kdo to byl Ricardo Flores Magon? Ne? Kdo hádá, že to byla jedna z hlavních osobností 
Mexické revoluce v minulém století, hádá správně.. Takže co si představit pod touto kapelou? 
Label Fire And Flames vydává především politické, anarchistické, či jinak angažované 
kapely…Ještě pořád nevíte?…Takže tahle šestice francouzů hraje hodně technicky zvládnutý Oi! 
s nádechem rock’n’rollu, streetpunku a taky trochu toho hardcoru. Všechno dohromady to dává 
výtečný cíleschopný celek, na poslech (pro všechny fanoušky této muziky) hodně dobrý a 
chytlavý. Tahle deska je jejich poslední počin za jejich více než desetiletou kariéru a myslím, že 
to zvládají na jedničku. Kapela je spjata s hnutím RASH (Red Anarchist Skinheads), takže texty 
jsou hodně politicky angažované a asi vám toho řeknou víc, než všechny ty skinhead Oi! kapely, 
co se schovávají za svoji apolitičnost a za jiné blbosti a co hrajou jen o chlastu, násilí a ženskejch 

a pak se kamarádí s náckama…Jelikož nejsem hudebně zaujatej jen na jeden styl, tuhle desku všem doporučuju!!! 
         (mazi)
Włochaty – Dżień Gniewu
Rockers publishing (www.wlochaty.most.org.pl)

Tak, konečně se ke mně dostalo tohle nový album moji oblíbený anarchopunkový kapely. Kdo ji 
ještě nepoznal, toho lituju, protože tohle je absolutní mazec…Tato polská kapelka mi vyznívá jako 
následovnictví, či pokračování anglických CRASS(já sem do těchhle kapel prostě fanaticky 
zamilovanej), muzika, kterou když posloucháte, tak vám stojí všechny chlupy na těle, a když 
zavřete oči, tak vás to kompletně pohltí. Ale není to jenom o muzice. Nejhlavnější síla týhle kapely 
je v textech(hodně načuchlí zas těma CRASS), který mluví za vše a který vás absolutně osloví. 
Navštiv jejich stránky a omrkni je, protože, kdybych to tu měl rozepisovat, tak celej zin bude jen 
o nich…Hudebně se pohybují spíše v punkových, punkrockových rytmech, místy 
hardcorových(někdy je to učiněný emo!!!); oproti minulých deskách, kde se spíš ubírali do 
ska-punku, až do různých haluzí, tahle věc je více přímočařejší, ale stále si zachovávají svoji 

osobitou tvář a zvuk, který vycítíte z každé jejich desky..Najdete zde i cover písničku od CRASS „Contaminational Power“, 
v jejich podání, s jejich polským textem a já uchcávám blahem, protože…prostě mě těší, že v týhle době existuje taková 
kapela, s takovým posláním..Jenom mě trošku mrzí, že lidi takový kapely nezakládaj třeba u nás..(Tenhle nápad se mi v hlavě 
pořád převaluje jak brambory v pračce a občas mi to nedá spát…) 100% punk.   
          (mazi)

CONSUME "consume" CD 
Insane society records, www.insanesociety.net

Hned ze začátku bych rád řek, že v kapele hrají členové kapel Disrupt, State of Fear a Shitlist, takže 
je znát určitá zkušenost. Jedná se podobně jako v předchozích kapelách o nadupaný crust/core 
který bych nejvíc přirovnal asi k těm Disrupt ale možná trochu víc punk a v pomalejším tempu. 
Ale jen o něco. Tepající bicí a perfektní rify který mi nedávají spát. Na cd je 18 válu z jejich čtyř 
splitek a nějaké kompilace, plus také videoklip z koncertu v Pardubicích (pěkně mě sere že sem je 
propás!) a perdo fotek. V bookletu jsou všechny texty, ale jen něktré přeloženy do češtiny. Ty se 
mi docela líbí. Klasicky protisystémový, nasraný, ale ne tak přímočaře napsaný .Mě osbně se to 
líbí moc, a myslim že ostatní fanoušky předešlých kapel o kterých už byla řeč to taky nezklame.
       
       (cejny)

Cerelitida zin
Do mých rukou se dostalo první číslo sympatického zinu Cerelitida, kterej (jestli jsem teda dobře pochopil) píše kolektiv 
Cerelární celer z okolí Liberce. Na co se můžeš těšit? V prví řadě na rozsáhlou anketu týkající se MHD. Na otázky odpovídají 
lidé z různých měst ČR. K tomu taky přiložený leták od ČSAF o bezplatné hromadné dopravě. Pár zajímavých sloupků, 
reporty z koncertů, recenze a rozhovory s kapelami: Contrasto, Sinergia, Kobory, Superapes. Grafiku žene pár super 
kresbiček, včetně krátkého vtipného komixu a fotečky z koncertů. Já osobně jsem si teda početl dobře, ale bohužel si vůbec 
nemůžu vzpomenout kolik ten zin stál. To vám nepovim. Jinak se těším na další číslo který bude doufám neméně nabušený.
         (cejny)

 



 



 



 



Pohled dolů pod nohy
my vhání slzy do očí.
Chci křičet, ale ústa mlčí
to proto že jsou z kamene.

V tomhle světě nemám význam,
všechno je tu proti mě.
Jak vám to říct zaobaleně,
jsem Socha a to Svobody.

Trpěla jsem dlouho,
ale s tím už bude konec.
Už jen za chvíli pouhou,
já unesu se touhou
a spáchám to co musím.
Zabiji se. 
Osvobodím se.

   Šťépa

Zoufalost velké SS

Mozek je sopka, žhává láva,
pohlédnu dolů, točí se hlava.

Necítím nic, tělo se chvěje,
jenom se ptám, co se to děje.

Nevnímám svět, je to jak sen,
bláznivá hra, zas další den.

Nevím jak dál, pocitů spleť,
okolo prázdno, jen šedá zeď.

Není už cest, co vedou ven,
co vedou dál, z těchto čtyř stěn.

Co vedou pryč, na další z míst,
za hranici sebe, kde zkusím říct.

Jenom pár řádků, několik vět,
několik písmen, co povím teď.

Jenom pár slov, co řeknu tobě,
jsem jako vězeň, vězeň sám v sobě.
  
   čeNda

 Vězeň

 



 



Punk módaPunk módaPunk módaPunk móda
Toť téma. Zrovna si prohlížím free zine MOVE YOUR ASS(11.číslo) a sleduju 
všechny ty reklamy na „punkové“ hadry a  „punkové“ doplňky a tu mě přimělo 
psát tyto řádky. Myslím že stojí o zamyšlení. Jo já vím-řada z vás si teď říká: 
„vždyť to je punk, ne?“ Nevim… když čtu třeba reklamu na Vršovický obchod 
BULLDOG, kde ve svém propagačním textu píší, že nikdy nechtějí nabízet to, 
co se dá koupit jinde a že prodávájí „undergroundové“ oblečení a že do 
nového roku budou pro zákazníky připraveny slevové karty na oblečení a 
nakonec heslo- NAŠE POLITIKA ZNÍ: BE DIFFERENT, BE TRUE, BE 
YOURSELF!(buď odlišný, buď správný, buď svůj!), tak si pokládám otázku: 
Vždyť tohle je přeci stejný konzum, proti kterému punkáči tolik bojují, není-li 
tomu tak? Obleč si naše správné modely a buď svůj, buď rebel! Tohle mě 
utvrzuje v tom, že konzumní manýry společnosti jsou velký svinstvo gumující 
lidem hlavy. Punk se stává konzumem, obchodní firmy vydělávají peníze na 

často chudých punkerech, kdy svoje hadry prodávají za nehorázně 
přemrštěný prachy a ještě se snaží dotyčnému namluvit, že dělá správně a že 
bez jeho značkovejch hadrů punkáčem/skinhedem/hardcoristou být nemůže.. 
Bacha! Stáváš se obětí… Já vím, že určité subkultury to mají v „popisu práce“ 
nosit značkové hadry jako Lonsdale, Everlast, Hooligan, Final, Pit Bull, Fred 

Perry, atd..(mám tím na mysli Skinheads, nebo skateboarding), ale vždyť přeci 
myšlenkový proud, nebo i ten sport se dá dělat i bez toho, abys měl na sobě 
drsný hadry, ne? Já myslím, že jo. Stejně tak jako udávání směru v oblíkání-
když lidé na koncertech sledují, kdo má jaké hadry na sobě a jestli vypadá 
„cool“, posléze jdou a koupí si podobné hadry jako jeho vzor a chlubí se s tím 

mezi kamarády…
Samozřejmě i já sám jsem se stal obětí punk módy, nýbrž můj šatník převážně 
tvoří oblečky ze second-handu, či hadříky, které mi někdo věnoval a rozhodně 
nemám potřebu zatěžovat rodiče (pro ty, kdo mě nezná-jsem ještě mladý a 
neklidný sedmnáctiletý studující fracek) kupováním značkových blbostí, proto, 
abych byl dostatečně „in“ mezi svými vrstevníky…O to fakt nestojím a třeba TY, 
co teď čteš tyhle řádky a jsi zrovna takový-zamysli se nad tím, jestli ti to stojí za 
to..Ono kdyby sis koupil místo mikiny za dva tisíce třeba starší kytaru a kombo 
uděláš líp. Uvědom si, že jsi stejný konzument, jako všichni ti, co na ně 
nadáváš..(Nechápej to tak, že ti diktuju, co máš dělat-to rozhodně nechci! 
Jenom mi to příde zbytečný…)A taky si uvědom to, že nemusíš vypadat jako 
vystřiženej model punk77 s křivákem a podobnýma ikonama, proto, abys byl 
punk(jak zpívá SICHERHATESYSTEM v písničce „Slovo“: „Chčiju na punk 
v režii módy a peněz/jsem punk v duši/na věky čistý…“

Nakonec recept na parádní punkový hadřík: Kup si triko v sekáči za 
deset korun, čapni latex a štěteček, nebo fixku a maluj..A když neumíš malovat, 
řekni třeba svýmu kámošovi, nebo kámošce, nebo třeba mě. Nebo choď nahej-
to budeš punkáč největší!
Punk je v tobě. Uvnitř. Rozhodně na tobě nevisí.  

        (mazi)  



Den uvnitřDen uvnitřDen uvnitřDen uvnitř
Pomalu otvírám oči. Ai už bude brzo ráno. Kolem to zase šplouchá 
děsně nahlas. Nemůžu se dočkat, až se toho zvuku zbavím. Moje 
uši už to nemůžou dlouho vydržet. Máma nahlas oddychuje. Asi 
měla těžkou noc. Nedivím se. Nemít všechny orgány na svém 
místě je asi hrozný. Šiju sebou. Ucítila to a vstává. Vzdychá a 
naříká. Chudák. Je mijí líto, ale jednou jí to všechno vynahradím. 
Jde asi do kuchyně, protože mám hlad a slyším taky bouchat 
nádobí.. Pak snídá. Byla by to dobrota, ale ta doba než se to ke 
mně dostane. Myslím že budu mít jídlo ráda. Snad budu mít ráda 
i jiný věci, ale jídlo teda určitě. Usínám. Nevím, co se venku děje, 
ale příjemně to houpe. Máma jde asi nakoupit. Pro mě pohodlná 
vycházka. Po tomhle se mi bude stýskat. Ležet a přitom někam jít.. 
Zatím si teda zdřímnu, jsem unavená. Nevím jak dlouho jsem 
spala. Co taky člověk tady má jinýho dělat. Probouzím se až pozdě 
odpoledne. Venku slyším křik a pláč. Co se děje? Už vím. Táta se 
vrátil z práce. Zase něco. Nemám ještě dost vyvinutý mozek, 
abych pochopila, proč ji pořád tak trápí. Copak nevidí, jak ji je? A 
co já? Kopu a kopu, ale křičet nemůžu. Nikdo mě neslyší. Ještě že 
to není každý den. Raději si do večera zacpávám uši..
Svět venku je ale divnej. Až se narodím, musím s tím něco 
udělat.                                                                                                 
        /Alenka/

 



Pozitivní násilí vs. Pacifismus

Na ulicích Jihlavy se začali objevovat plakáty vyzívající k pacifismu. Ptají se nás, proč bojovat na 
ulicích.Tady je mé protože… a byl bych rád, kdyby se na toto téma rozvinula široká diskuze.
Není tomu tak dávno, kdy neonacisté ubodali na Slovensku člověka. Jedna z mála vražd, spáchaná 
nácky, která se dostala na veřejnost. Další vražda, kterou spáchali neonacisté, další důkaz toho, jak 
státní zřízení bojuje proti fašismu. A je úplně jedno, jestli je to na Slovensku nebo v jiné zemi. Všude 
to totiž funguje úplně stejně. Desítky neonacistických koncertů, stovky napadení, v zahraničí jsou 
stále častější i žhářské a pumové útoky spáchané nacistickými organizacemi. Nacistické politické 
strany, rasistické urážky na stadionech. Jeden případ na ukázku: když u nás zavraždili nacisté 
Tibora Danihela, nic se nedělo, a kdyby se do případu nezapojili autonomní aktivisté, vyznělo by 
vše do prázdna. I tak jsou již dnes vrazi venku z vězení a opět rozjíždějí svůj teror. A stát jen nečinně 
přihlíží.
 Když zabili rasističtí chuligáni egyptského studenta, rozjela se vlna protestů, státníci vyráželi do ulic 
a slibovali, ostatně jako vždy. Jen co se zalepila huba zahraničním pozorovatelům, aféra utichla a 
ti, proti kterým se vedli ostrá slova, vesele pochodují po ulicích pod ochranou policie. 1.májem 
počínaje, 28.říjnem konče. A mezi těmito tradičními dny je ještě spousta dalších. Neonacismus je 
teď prostě v kurzu. 
 Ti, kterým bylo spíláno, pořádají koncerty, na kterých se hajluje a propaguje se ideologie 
koncentračních táborů, vyměňují se tiskoviny a plánují se další akce. Utužuje se spolupráce, jak 
místní, tak mezinárodní. A hlavně se vydělávají obrovské peníze, které v převážné většině plynou 
zpět do neonacistického hnutí. Státní zřízení přes všechny své sliby prostě nemůže bojovat proti 
nesnášenlivým tendencím a fašistickým názorům, protože samotný stát je založen na principech 
ovládání; menšina ovládá většinu, vytváří si zákony, které znemožňují jakkoli zasahovat do jejich 
pravomocí. I když můžeme jít k volbám je nám to stejně málo platné, protože i volby jsou okleštěny 
jejich zákony. Jako řadový občan nemáš žádné právo. Napadli tě náckové? Ok -  jestli jsi je nechytl 
a nedovedl na policii,  nemáš šanci, že se něco vyřeší. A i když je chytíš a na policii dovedeš, 
nakonec jsi stejně víc popotahován ty,  navíc se jen náckům ukážeš, sdělíš jim adresu a oni pak 
mají jednodušší cestu jak si tě najít. 
Proti pěsti nemůžeš jít básní, nůž se nezalekne textu. Osvěta je jedna věc, realita na ulici druhá. 
Vzdělávat se, předávat názory jiným, učit se spolupracovat a vytvářet vlastní samosprávný systém 
je jedna z žil provazu, za který společně táhneme. Další je fyzický odpor. Pacifismus ztratil svoji 
hodnotu s prvním zabitým člověkem. Už nemůžeme dál spoléhat na řeči politiků, nemůžeme čekat 
že nás někdo bude bránit. Nastal čas boje. Boje za vlastní prostor, za vlastní názor, boje o holé 
přežití. Ne, to není nadsázka nebo přehánění, toto je skutečnost. 
Náckové používají nože a jiné zbraně, kterými tě už nechtějí jen zastrašit, chtějí tě zabít a převzít 
tak moc na ulicích a potažmo všude. I sám Hitler říkal: „jestli nás neporazíte v ulicích, neporazíte 
nás nikde!“ Přišel čas, kdy není antifašismus jen zařazení se do skupiny lidí, vyjádření názoru, nebo 
nášivka na bundě. Antifašismus je boj o přežití a to doslova! Násilné tendence neporazíme jen 
přednáškami, mluvením, texty a dalšími a dalšími aktivitami, které jsou bezesporu neméně důležité 
a potřebné, ale také tím a to především, že se těmto tendencím postavíme a zničíme je!
  My jsme podle zákonů extrémisté, ale je snad extremismus bránit svůj život, je extremismus 
odmítnutí fašistických ideologií? Pak odbojáři a všichni ostatní kteří ztratili život v důsledku fašismu 
jsou extrémisté a my se rádi zařadíme po bok těchto lidí, protože bránit vlastní život není podle nás 
extremismus, ale zdravý rozum a nutnost. Fašismus nesmí znovu ovládnout naše životy, ty musíme 
ovládat my sami a jak s nimi naložíme je jen a jen na nás. Jestliže se však budeme zajímat jen sami 
o sebe nikdy se nic nezmění. 
Náckové napadají bezbranné lidi, útočí v přesile, používají zbraně a nebojí se dokonce ani zabít. 
Vědí, že jim to projde. Proto my, antifašisté a antifašistky  vyzíváme k tvrdému odporu. Radikální 
antifašismus uvadá a přežívá jen v několika aktivistech. Stále častěji pak slýchám slova o 
agresivních idiotech, kteří jsou stejní jako náckové. Když ale dojde k napadení od nácků pak se 
volá: „Co dělá antifa“? Antifa nemůže a ani nechce bránit všechny. Lidé si musí sami uvědomit, že 
obrana je hlavně jejich záležitost. Pak je tady antifa, která ti ráda pomůže v začátcích a bude tě i 
podporovat, když ty budeš podporovat ji. Antifa nejsou lidé, to je myšlenka a ta žije v aktivitě lidí. 
Bez lidí nefunguje.  Sundejme proto prosím ty klapky z očí a rozhlédněme se kolem sebe. Denně 
potkávám desítky lidí s nášivkami proti fašismu, na koncertech všichni hrozí při textech o náckách, 
ale kolik jich je na ulici, když se jde přímo proti náckům?  Nečekejme až nás náckové v přesile v noci 
či ve dne napadnou, zbijí a nebo zabijí! Policie nás neochrání a my o to ani nestojíme, protože 
policie brání „pořádek“ systému, který nácky vytváří a podporuje je! A proto se musíme organizovat 
a bojovat proti fašistickému teroru sami. Musíme bojovat i proti každému systému, který dovoluje 
vznik nesnášenlivých ideologií. Ať pravicových nebo levicových. 
        David Jarý  



Pacifismus vs. Pozitivní násilí

Předchozí článek je (jak jste asi zřejmě poznali) od jednoho člena FSA/AFA (Federace Sociálních 
Anarchistů/Antifašistická Akce), a teď se na něj pokusím navázat a kontrovat ho trochu z jiného 
pohledu…Z pohledu pacifisty. A tady je mé „ale“ a možná nějaké „a“…
Násilí je obrovská a mocná věc a musí se umět ovládat. Kdo mě zná víc, určitě ví, že od mala (od osmi 
let) dělám japonské bojové umění Judo. Hodně mě to ucelilo, a toto umění mě leccos naučilo. Ze všeho 
nejvíc však to, že násilí je špatné. Vy si však říkáte, co sem to za pacifistu, když se chodím mlátit na 
tréninky, he?? Pozor, jste na omylu. Za tu dobu jsem se naučil ovládat své tělo tak, že při zápase vyvinu 
minimum síly na to, abych protivníka „zneškodnil“. Judo znamená v překladu z japonštiny „jemná cesta“ 
a není to sport o síle a nabušenosti (jako je Thai-Box, Box, Musado, SCARS, atd..), ale jde především o 
používání mozku…Každý opravdový mistr bojových umění Vám řekne, že násilí je špatné. Můj táta 
vlastní černý pás a Judo praktikuje více než třicet let. Trénuje malé děti a učí je, jak se správně chovat 
k lidem. Učí je ke slušnosti a k nepoužívání násilí. Další otázka: proč je učí k nenásilí a přitom jim 
vysvětluje bojové techniky? Odpověď je jednoduchá. Člověk musí pochopit o čem násilí je a musí se 
naučit ovládat sám sebe, svého ducha a používat mozek. Tahle moje desetiletá procedura učení 
ovládání sebe samotného dospěla k tomu, že ovládám své pěsti a ovládám své tělo, proto NEMÁM 
potřebu nikoho mlátit. 
Společně se mnou chodilo na tréninky spoustu kluků, kteří se dnes hlásí k fašismu a násilnictví. Spoustu 
jich znám. Proč však ale jsou teď takoví? Protože nevydrželi u učení dlouho a nechali toho. To je ta 
špatná stránka bojových umění. Musíte se učit dlouho k tomu, aby jste ho pochopili. Je to ta OSVĚTA, 
co padla v předchozím článku. Trvá to celý život… Stejně tak jako spousta okolních tradic se ze světa 
ztrácí, i Judo ztrácí svoji duchovnost, protože v dnešní době ho převálcovala ohromná olympijská 
sportovní mašinerie…
Pacifismus vychází z budhistického učení a znamená odmítání násilí. I toho „pozitivního“ násilí. Možná 
si říkáte, že jsem zfanatizovanej blázen, když si nechávám dávat do držky od kde koho a že si to 
nechávám líbit, ale pořád jsem něco víc, než to svalnatý prase bez mozku. Násilí je bludný kruh, který 
nikdy nekončí. Fašisté mlátí všechny, kteří se jim nelíbí, Antifa mlátí fašisty, pak je tu Anti-Antifa, která 
brojí proti Antifě, pak jsou tu hooligans, kteří mlátí všechny (i starý babičky), další jsou tu vesnický a 
městský ožralý macho hovada, co se najebou jak pávi a mlátí taky všechny…násilí proti násilí.. Nikdy 
nekončící kruh. Je mi jasný, že nácka básní nesejmu, ale když ho sejmu, on zase sejme mě, potom si ho 
najdu, sejmu ho, on mě sejme, pak mě sejmou jeho kámoši, vemu svý kámoše sejmu….a tak to jde do 
nekonečna. Sem hnusnej srab. A mám jinej názor na jednu věc. Když hraju na počítači střílečky, udělá 
se mi špatně, když vidím krvácký filmy, je mi zas na zvracení, když vidím bitku, klepou se mi kolena. Mám 
právo na žití, bez toho, aniž bych někomu ubližoval? Jsem vegetarián. Jsem pacifista. Můžu jimi býti, aniž 
by mě někdo označoval za zrádce? Moje duše není stavěná na to, abych někomu skákal po hlavě, prostě 
to dělat nemůžu! Byl jsem tak vychovanej a chci aby to lidi v mým okolí taky pochopili…že je něco špatně. 
Uvádím je tím na stezku smrti? Co je lepší: umřít v boji, nebo umřít s čistým svědomím? Vím o tom, že 
náckové chodí s nožema a že se nebojí je použít (sám sem si to zažil, párkrát jsem už byl jejich obětí), 
ale musím žít život, aniž bych na ně myslel. A vím, že kdyby byly všichni jako já a existovali by na světě 
náckové, všechny by nás postříleli. Jsem srab. Chci být odkloněn od tohodle kruhu, chci být sám sebou. 
Náckové vznikají špatnou výchovou, protože kdyby je vychovali rodiče správně, neměli by choutky 
někomu ukopávat žebra. Jak je možné, že já ty choutky nemám?! Proč rodiče svoje děti zanedbávají? 
Nu jo, mají přece spoustu práce, domů chodí v sedm večer…Měli ho chudáka radši nechat na houbách. 
Proč si sakra nerozmyslí takovou věc, jako je splodit dítě? Ono splodit ho není až tak těžký, ale ejhle - 
ono roste a pohybuje se mezi lidma..“Náš Frantík by v životě mouše neublížil!“ Omyl mámo, Frantík je 
členem Národního Odporu a po večerech se s kamarádama baví tím, že obchází ulice s tyčema a s těma 
tyčema nemlátí mouchy, ale lidi. V tomhle případě vidíte absolutní nedokonalost lidí. Lidi jsou hloupí a 
nedokončený. Možná až tenhle druh lidí vyhyne (jakože brzy), zrodí se lid lepší a chytřejší, než tenhle 
nedokonalý brak. 
Můj pacifismus je víra v rovnost lidí mezi sebou a víra v dobro v každém člověku. Ukázka: měl jsem 
kamaráda A.S. (teď mu je 18let), co se stal náckem. Dlouho jím byl a já se s ním stýkal nadále a on časem 
po častých společnýh rozmluvách přišel na to, že vlastně dělal špatně. Už je „čistý“. Jsem nadmíru naivní, 
když věřím, že v každém je ono „dobro“, ale já v to věřím. Je mi jasný, že svým pacifismem onu hnědou 
fašistickou skvrnu neodstraním, ale…tím, že se zapojím do onoho kruhu, tyhle fašounky ještě posílím. 
Protože oni žijou jen z toho, jak koho zmlátit. Každý z nás může být jejich obětí, to je přeci známá věc. 
Stejně tak vás může zapíchnout kdokoli jinej… Ale je na vás, z jakého úhlu pohledu se na věc díváte. 
Možnosti volby. Na závěr snad jen staré budhistické úsloví: „Jde o to žít a nechat žít.“ Promiňte, ale 
narodil jsem se na špatné planetě. Je mi zima.
P.S. Čekám dopisy s odezvama…myslím, že máte důvod se nad tím alespoň trochu zamyslet.. adresu 
najdete na zadní obálce časopisu.    (peacepunk Mazi)

 



 24.2. Innoxia Corpora, 
Dezinfekce, Svině!, České 
Budějovice Černý velbloud
 25.2. Volant, V.P.R., 
Dukla vozovna, Selfish, Zpraku!, 
Vision Days Havlíčkův Brod 
Effect   od 19.00 (100,-)
 25.2. UHO13, The Fialky, 
Paragraf 219, Nežfaleš Dobříš  Na 
statku (90,-)
 25.2.   END, 
Sicherhatesystem, Venia, 
Poslední konflikt, 
Rádio Jerevan 
Merklovice u 
Vamberka U 
Kozlů (60,-)
 25.2. 
 The 
Indica, Aralyon, 
Sweepers, 
Experiment Homo 
Sapiens Znojmo  
Club-bar X (Randál 
Bar)   (60,-)
 25.2.   Innoxia 
Corpora, Dezinfekce, Funkce 
šroubu  Blatná   Na Vinici  
 25.2.   Loaded (ska-punk, 
d), Drunken Boomerang Praha 
007 Strahov
 25.2.   Nagaika, Cat Head, 
Mass Genocide Process, Lahar, Red 
Grave, Reakce na změnu + 
Discoretéka (DJ Paaos) Přísnotice 
u Brna KD  od 18.00 (80,-)
 28.2.   Good 
Riddance(usa) Praha Abaton
 2.3.   The Peacocks 
(punk'n'billy, ch), Flaming Cocks 
Praha   007

 3.3.   The Peacocks 
(punk'n'billy, ch), Flaming Cocks, 
Phantoms On Fire České 
Budějovice
 4.3.   Jonestown, Ad 
Bestias, PNS, DNK, A-Brigade, 
Porno Bazookas  Praha 
Modrá Vopice (70,-)
 8.3.   Short Bus Window 
Lickers (uk - ex Restarts)  

 Praha   Klub 007 Strahov
9.3.   King Django (ska/
reggae, usa), Dub In 
Da Trip Praha  

 Klub 007 Strahov
 10.3. Totální 
nasazení, N.V.Ú., 
Houba, 
Leniwiec(pl), 
Exni!to, 
Vodopumpa- 
masomlejn, Josef 
Mařánek, Primitiv 
Plebs Havlíčkův 

Brod  Effekt  od 18.00
(150,-)

 11.3.   Downstairs (hc/
punk, fi), Universal Young Musician  
Most-Vtelno   Za vraty  
 11.3.   Malomocnost 
prázdnoty, Šanov 1, Punk Floid, 
Dezinfekce, Svině!, Sex Deviants, 
Ilegality, Spínací špendlík, Red 
Insect, Plus mínus, Kohout plaší 
smrt, V.T. Marvin, In Public Ill, 
Výměna Havlíčkův Brod  Effekt  
od 14.00 (220,-)
 11.3.   Houba, 
Leniwiec(pl), VHS Harrachov
 16.3.   To Be Continued 
(screamo punkrock, a), 5th April, 
Selfish, Orangecap  Praha 

 



 17.3.    To Be Continued... 
(hc/punkrock, a), Selfish, 
Orangecap, 5th April, Zpraku!  
Most-Vtelno  Za vraty  od 18.00
60,-
 17.3.   Desastre 
(crustpunk, bra), See You In Hell  
 Nymburk U Huličků
 17.3.   Houba   Velká 
Bíteš   KD
 17.3.   ZNC, Aqva Silentia  
Přerov  Šuplík  80,-
 18.3.    ZNC, Totální 
nasazení, Aqva Silentia Frýdek-
Místek  Národní dům 100,-
 18.3.   Desastre 
(crustpunk, bra), See You In 
Hell Rožnov pod 
Radhoštěm Vrah
 19.3.  
 Desastre 
(crustpunk, bra), Festa 
Desperato   Brno  
Yacht
 24.3.   The 
Dogsflesh (uk), Labora 
21, Hudební projekt 
V.A.P.  Praha  Klub 
007 Strahov
 24.3.   The 
Inseminátors, 
Budoár staré dámy  
Pardubice  
Ponorka
 25.3.    Mea Culpa, 
D.A.D., Projekt X, Aggressive 
Tyrants, Headache, Straight, 
Absolute Zero, D.O.P., Sorethroat, 
Kakaový domeček Havlíčkův 
Brod Roxor   od 17.00 100,-
 25.3.   Against the Rest, 
Magma Hotel, Krteczek, S.N.A.D., 
Svoloč, Bezvědomí Slaný Lokalita  
od 18.00 cca 25,-
 25.3.   The Dogsflesh, 
Hudební projekt V.A.P.  České 
Budějovice   Martys Club

 25.3.   Funkce Šroubu, 
Vision Days, M.D.T., Canopy, The 
Indica, Free Tibet  Šumná u 
Znojma  KD   80,-
 1.4.   Houba, Sex 
Deviants, Kohout plaší smrt, VHS, 
Benjaming Band Vrchlabí  
 Střelnice
 6.4.   Planet Smashers 
(ska, ca), Fast Food Orchestra, 
Drunken Boomerang   Praha 
Lucerna bar
 7.4.   Sto Zvířat Hradec 
Králové   El Diablo 150,-

 14.4.   Irié 
Revoltés (dancehall/ 
hip-hop/reggae, d/fr) 
Praha   007

 14.4.  
 Lahar, Fire 
Walk With Me 
Most-Vtelno  Za 
vraty

 15.4.    Peshata, 
Širakum, 

Experimentální jatka, 
Vyčůrat a spát, 
Drunken' Boomerang, 
Mimoritmus, Basta 
Fidel, Heebie-Jeebies  
Havlíčkův Brod 
Effekt od 18.00 150,-
 16.4. Pavilionul 
32, Another Way, 

Lahar, Fire walk with me, 
Mimoritmus, Průmyslová smrt 
Jihlava
 16.5. Lout society kurse, 
Tomock s.c. Jihlava
 5.6. Bury the Living, 
See You In Hell Jihlava
 21.6. Hibakusha, 
Intoxikace Jihlava
 25.8. Jack, Step on it, 
Průmyslová smrt, 
Messerschmitt 109 Jihlava

 



COMX

 



 


